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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0716860-25.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD

ADVOGADO (S):

DRª. ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB/MT 14.099

Vistos, etc.

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

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

DEFIRO o credenciamentoda estagiaráKAROLINE LOPES DOS REIS 

(OAB/MT 20162/E).

 Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para as providências e após 

arquive-se.

Cuiabá, 29 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 344/2018-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. 

0716820-43.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) MILENA FERNANDES MACHADO, matrícula 

nº. 36121, nomeado (a) pela Portaria n.º 224/2018-GRHFC, de 08/05/2018, 

para exercer em comissão, o cargo comissionado de Assessora de 

Gabinete I, no Gabinete do Juiz de Direito - 1ª Vara Cível - 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, 29 de junho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Divisão Administrativa

Portaria

PORTARIA Nº 019/2018 – DF

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, EDLEUZA 

ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Provimento n° 12/2010 da Corregedoria Nacional de 

Justiça – CNJ, de 06 de agosto de 2010, que implementou o movimento 

denominado "Pai Presente", que visa reduzir o número de pessoas sem 

paternidade reconhecida no País, estimulando o reconhecimento voluntário 

da paternidade;

CONSIDERANDO o Provimento n° 038/2014-da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso, de 05 de maio de 2014, determinando anualmente, 

no mês de agosto, em datas determinadas pela Corregedoria Geral da 

Justiça, serão realizados mutirões do Projeto "Pai Presente", com o fim de 

estimular, por meio de audiências em todas as comarcas do Estado, o 

reconhecimento espontâneo da paternidade biológica, nos termos da Lei 

Federal n.º 8.560/92, bem como do Provimento nº 12/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular n.º 19/2018-CEJA, de 24 de 

janeiro de 2018, da Corregedora-Geral da Justiça, que fixou o dia 

18/08/2018, para realização do mutirão do Projeto Pai Presente na 

Comarca de Cuiabá/MT;

 CONSIDERANDO que o reconhecimento dos filhos havidos fora do 

casamento é irrevogável e poderá ser feito por manifestação expressa e 

direta perante o juiz, nos moldes do artigo 1º, inciso IV, da Lei n. 

8.560/1992;

RESOLVE:

Art. 1° - FIXAR a data de 03/08/2018 como termo final para preenchimento 

e devolução dos Formulários do Projeto "Pai Presente" a ser realizada na 

Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá-MT (Divisão Administrativa – Setor 

de Processos), com a inserção de dados e fotocópia dos documentos 

pessoais dos interessados, em obter o reconhecimento da paternidade, 

nos casos em que o suposto pai deva ser intimado/localizado por meio de 

Oficial de Justiça.

Paragrafo único. Nos casos em que o suposto pai compareça a esta 

Diretoria espontaneamente, poderá ser feito o preenchimento e devolução 

do respectivo formulário a qualquer tempo, inclusive no dia do evento – 

18/08/2018.

Art. 2° - DESIGNAR a Gestora Geral do Fórum de Cuiabá, Sra. Gicelda 

Rosa Fernandes da Silva Spinola, como responsável, no âmbito desta 

Comarca, para providenciar o auxílio necessário à Comissão Estadual 

Judiciária de Adoção – CEJA/MT, a quem caberá coordenar e auxiliar a 

realização do evento, conforme artigo 830 da CNGC/MT.

Art. 3° DETERMINAR que os mandados, expedidos a partir do dia 

18/07/2018, relativos ao Projeto Pai Presente sejam distribuídos e 

cumpridos pelos senhores Oficiais de Justiça em regime de plantão, em 

razão de se tratar de procedimentos que devem ser cumpridos com 

urgência, para o atendimento do fim que almeja.

Art. 4º - DETERMINAR a observância do disposto no artigo 3°, § 1° do 

Provimento n° 12 da Corregedoria Nacional da Justiça, no que concerne à 

garantia de segredo de justiça, visando preservar a dignidade dos 

envolvidos.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se encaminhando cópia para o Conselho 

da Magistratura, a Corregedoria Geral da Justiça, à Presidência da 

OAB/MT, à Procuradoria Geral de Justiça, à Defensoria Pública Estadual, 

aos Cartórios de Registro de Nascimento desta Comarca, a Comunicação 

do Tribunal de Justiça para divulgação do site do TJMT e afixe-se cópia no 

átrio deste Fórum.

Cuiabá, 29 de junho de 2018.(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA. Juíza de Direito Diretora do 

Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010249 Nr: 27682-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR HUGO SANTANA MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 951885 Nr: 875-39.2015.811.0041

 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: WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE OLIVEIRA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE O. 

FIGUEIREDO - OAB:13.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,04 (quinhentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$431,92(quatrocentos e trinta e um reais e noventa e 

dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,12(cento e 

trinta reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741706 Nr: 38548-08.2011.811.0041

 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: JEANINE CARNEIRO REZENDE BOSCARATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE OCAMPOS C. 

FACCHINI - OAB:7153/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$432,00(quatrocentos e trinta e dois reais), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 432,00(quatrocentos e trinta e dois reais), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887523 Nr: 21621-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES LOPES DA CONCEIÇÃO

 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

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745008 Nr: 42114-62.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

675,75 (seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

262,32(duzentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053105 Nr: 47948-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO MANOEL DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1136135 Nr: 25642-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALIA SOUZA GALVÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PINHEDO HERNANDES - 

OAB:19.124/O OAB/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853416 Nr: 56102-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFJDS, FRANKLIN JONATAS DE SOUZA NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 14250-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068378 Nr: 54685-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERREIRA DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169985 Nr: 40173-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SIQUEIRA ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1080343 Nr: 1667-56.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MILTON BORGES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748831 Nr: 471-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDA BARRIGUELA COSTA, AMANDA RIBEIRO 

BARRIGUELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO FÊNIX - NOVA FÊNIX NÚCLEO 

EDUCACIONAL SANTA CATARINA DE ALEXANDRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT, 

JULIANA DE SOUSA ANDRADE - OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 
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BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033385 Nr: 38305-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA DE ASSIS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - OAB:21.848, 

ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:OAB/MT 6384-B

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364886 Nr: 3084-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 7.786,48 (sete mil e setecentos e oitenta e 

seis reais e quarenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 1.997,41 

(um mil e novecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 1.881,08 (um mil e oitocentos e 

oitenta e um reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. E para a 

parte requerida o valor de R$ 1.997,41 (um mil e novecentos e noventa e 

sete reais e quarenta e um centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$1.881,08 (um mil e oitocentos e oitenta e um reais e oito 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) 

sendo que para a parte requerente o valor de R$ 14,75 (quatorze reais e 

setenta e cinco centavos) e para a parte requerida o valor R$ 14,75 

(quatorze reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado 

em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, 

Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que 

para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032595 Nr: 37867-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAS PEREIRA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120292 Nr: 18887-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE DA SILVA MOTTA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863269 Nr: 4237-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCIO GOMES DIAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868596 Nr: 8424-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS, MARIA DE LURDES BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131599 Nr: 23679-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES MORENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829071 Nr: 34905-71.2013.811.0041

 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: GDOS, JUCINIRA DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

604,34 (seiscentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 190,91(cento e 

noventa reais e noventa e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803740 Nr: 10195-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DA SILVA SALVINO

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente GERSON DA SILVA SALVINO, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, referente a condenação da 

multa, no importe de R$ 3.669,70 (três mil e seiscentos e sessenta e nove 

reais e setenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das 

custas. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992428 Nr: 19616-30.2015.811.0041

 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: ANDREIA CEREZO DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 
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a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428078 Nr: 9983-68.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERREIRA MENDES 

FILHO - OAB:4.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

744,04 (setecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$330,61(trezentos 

e trinta reais e sessenta e um centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove 

reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773200 Nr: 26333-63.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ADEMAR JOSÉ RIGO, JCBR, ILDA GOMES 

BOBATO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:21390/A, FABIO FREITAS CORREA - OAB:9133/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.314,40 (três mil e trezentos e quatorze reais e quarenta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$1.657,20(um mil e seiscentos e cinquenta e sete 

reaus e vinte centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

1.657,20(um mil e seiscentos e cinquenta e sete reaus e vinte centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802910 Nr: 9370-43.2013.811.0041

 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: MANOEL PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250- A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804616 Nr: 11076-61.2013.811.0041

 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: DIOGO DE OLIVEIRA BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250- A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

780,40 (setecentos e oitenta reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 366,97(trezentos e 

sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812789 Nr: 19278-27.2013.811.0041

 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: FERNANDO LUIS MOREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Fabrinny Pimenta Braga - 

OAB:15866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

546,07 (quinhentos e quarenta e seis reais e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,64(cento e trinta 

e dois reais e sessenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829361 Nr: 35176-80.2013.811.0041

 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: TOLENTINO DOS SANTOS LARA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845703 Nr: 49360-41.2013.811.0041

 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: CLEITON MAX PINHEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908538 Nr: 35851-09.2014.811.0041

 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: MARICELIA APARECIDA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063250 Nr: 52458-63.2015.811.0041

 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: MARCIO RILDO RAMALHO MARQUES

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

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900846 Nr: 30487-56.2014.811.0041

 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: RANIEL ARTUR DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 
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a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269741 Nr: 1870-33.2007.811.0041

 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: ANIRLEIDE MOLINA PARADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.P.M. MATO GROSSO, PRESTAÇAO DE 

SERVIÇOS E PARTICIPAÇOES LTDA, MARLENE RIVAROLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA MOLINA PARADA 

PEDROSA - OAB:12593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$132,08(cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361086 Nr: 31184-87.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH EMMNNUELLY CAETANO RIQUELMA 

CASTILHO FERNANDES, FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FEESSP/MT, BANCO DO 

BRASIL S.A, DEBORAH EMMNNUELLY CAETANO RIQUELMA CASTILHO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ADRIANE LEONCIO - 

OAB:9154 MT, Rogério Naves da Silva - OAB:13663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT, CESAR ADRIANE LEÔNCIO - OAB:9.154 

- MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT, ROGÉRIO NAVES DA 

SILVA - OAB:MT/13.663

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

272,76 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$191,97 (cento e noventa e um reais e noventa e sete 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$66,04(sessenta e 

seis reais e quatro centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e 

cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guias de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243037 Nr: 11487-51.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

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

SANTOS - OAB:8.543/MT, FABÍOLA MONTEIRO PARDAL - 

OAB:6621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.927,96 (cinco mil e novecentos e vinte e sete reais e noventa e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$2.934,48 (dois mil e novecentos 

e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$2.963,98(dois mil e novecentos e sessenta e três reais 

e noventa e oito centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119408 Nr: 18496-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACSON FERREIRA ALCANTARA

 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:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

556,80 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 143,37(cento e 

quarenta e três reais e trinta e sete centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133905 Nr: 24596-83.2016.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871624 Nr: 10774-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERREIRA RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATYA CRISTINA DA FONSECA 

SANCHES - OAB:12.823, LUCIANO GABILAN SANCHES - OAB:OAB/MT 

17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874568 Nr: 13095-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ WAGNER FREITAS DE ARRUDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMAI VEICULOS, SNS IMPORTADORA LTDA

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

CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.797,58 (um mil e setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$898,79(oitocentos e noventa e 

oito reais e setenta e nove centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$ 898,79(oitocentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 990632 Nr: 18762-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MORAES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996879 Nr: 22096-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ALVES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001876 Nr: 24215-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DOS SANTOS ARRUDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831022 Nr: 36711-44.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA GONDIM TAVARES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PEREIRA BUENO - 

OAB:12.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 545,52 (quinhentos e quarenta e cinco reais 

e cinquenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de 

R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 66,04(sessenta e seis reais e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. E para a parte requerida o valor de 

R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 66,04(sessenta e seis reais e quatro 

centavos) para fins da guia de taxa. Ficam cientificados de que poderão 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841264 Nr: 45535-89.2013.811.0041

 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: GILSEANDRA MATTOS RULIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

CLEIDE IMÓVEIS COMPRA VENDA E LOCAÇÃO LTDA, PRIME 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A-MRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:OAB/MT 6384-B, 

FABIANA FERNANDEZ - OAB:130.561/SP, JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:5820-MS, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

588,38 (quinhentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 174,95(cento e 

setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775916 Nr: 29195-07.2012.811.0041

 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: RONALDO GOMES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FISCHER 

CAVALCANTE - OAB:16.074

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.661,36 (cinco mil e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$2.830,68(dois mil e oitocentos e 

trinta reais e sessenta e oito centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 2.830,68(dois mil e oitocentos e trinta reais e sessenta e oito 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430947 Nr: 11391-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE YUMI MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

581,02 (quinhentos e oitenta e um reais e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$447,71 (quatrocentos e quarenta e sete reais e 

setenta e um centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$75,81(setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), para fins da guia 

de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 27,25 

(vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) que deverá ser depositado 

em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, 

Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que 

para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 
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efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719026 Nr: 14743-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA INTEGRADA DE ODONTOLOGIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO MELLO PONCIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VALIERI - OAB:13.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

272,13(duzentos e setenta e dois reais e treze centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781341 Nr: 34928-51.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVID. PÚBLICOS MUNIC. DE 

TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDACS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888191 Nr: 22003-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOS CALHAS INDUSTRIA DE CHALHAS LTDA, ROQUE 

VILELA MADRUGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354616 Nr: 25066-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAREN NEVES DA SILVA - 

OAB:11909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$132,08(cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038097 Nr: 40625-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR. STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15026/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799266 Nr: 5685-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YONNE CRISTINE MARAN GALHARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704018 Nr: 38686-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO 

ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12861/MT, VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - 

OAB:11.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RICARDO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7.438/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A -OAB/MT, GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - 

OAB:12.701-B/MT, MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS 

CARDOSO - OAB:6.852/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - 

OAB:21442/MT, RAIMUNDO ARTUR - OAB:47.912/MG, SUE ELLEN 

BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

743,71 (setecentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$330,28(trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927043 Nr: 47683-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODD, MARLENE OLIVEIRA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIANCA LINHAS AEREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - 

OAB:331.254/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

591,30 (quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 177,87(cento e 

setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375153 Nr: 11767-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANDA GOMES ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB AUTOCRED - COOP. DE ECON. E 

CRED. MUTUO DOS COMERCIANTES DE AUTOMOTORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$132,08(cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460998 Nr: 30105-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS ENGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16.168-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

762,27 (setecentos e sessenta e dois reaise vinte e sete centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$348,84(trezentos 

e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 
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Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795644 Nr: 1984-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VS DA COSTA E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. V. G. CARVALHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DUTRA DA SILVA 

CARVALHO - OAB:10.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806448 Nr: 12927-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE SENHORINHO LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHOES LTDA, BANCO 

SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

DE MAGALHÃES - OAB:6.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844482 Nr: 48292-56.2013.811.0041

 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: ROZANA GUARIM TENORIO DE OLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE 

BANCOS SOCIEDADE ANÔNIMA

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

OAB:17.613/MT, ERIS ALVEZ PONDE - OAB:13830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.053,42 (um mil e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$526,71(quinhentos e vinte e seis reais e setenta 

e um centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

526,71(quinhentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841254 Nr: 45526-30.2013.811.0041

 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: DJANNE COSTA LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841260 Nr: 45531-52.2013.811.0041

 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: MAURICIO LUIZ DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809369 Nr: 15847-82.2013.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OURIVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - 

OAB:4886/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811829 Nr: 18316-04.2013.811.0041

 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: RENATA VIVIANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIVA LAURINI DUMMEL - 

OAB:10148/MT, FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935725 Nr: 52446-83.2014.811.0041

 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: WESLEY DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721939 Nr: 17460-11.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA GLOBO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JUNIOR DE SIQUEIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759696 Nr: 12012-23.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GUARIM DE PAULA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445317 Nr: 19995-44.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS AURELIO AMORIM LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 
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OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARIANA RUZA - 

OAB:11882-B, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO 

LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$132,08(cento e trinta e dois reais e oito centavos)), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713180 Nr: 7602-53.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. E. M., SILVANA LUIZA MENDES RODRIGUES 

BOTELHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

614,96 (seiscentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 201,53(duzentos e 

um reais e cinquenta e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385751 Nr: 21610-06.2009.811.0041

 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: ALVELINO AMARO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

MIGUEL ARAÚJO - OAB:12.064, CAROLINA MELLO HORVATICH - 

OAB:10.219 mt, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, 

JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA CRISTINA FERREIRA 

DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - 

OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, 

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAM MIRANDA SÁ 

STEHLING - OAB:133.055/RJ, ARIELLA GARCIA LEITE - 

OAB:137800/RJ, CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - 

OAB:15311/RJ, Cleyse Auxiliadora Leão Barboza - OAB:12751/MT, 

DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, GUSTAVO CORREA 

RIBEIRO - OAB:10258-E, JOÃO LUIZ CUNHA DOS SANTOS - 

OAB:265931, JORGE EDUARDO PERES DE FARIAS - OAB:132098, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, MARCELO DAVOLI 

LOPES - OAB:143370/SP, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:11756/MT, Maristella de Farias melo Santos - OAB:135132/RJ, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:MT 7670, THOMAZ 

HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS, VALNIR 

TELLES DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:12.575

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

792,21 (setecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$378,78(trezentos 

e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), para fins da guia de taxa 

e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e 

nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357019 Nr: 27329-03.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA DA CRUZ EVANGELISTA DE SÁ MORAES, 

FRANCIELY SANTINI MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSA DISTR. DE PFEH LTDA EPP, HAMILTON 

OLIVEIRA SOBRINHO, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT, SILENO REZENDE 

TAVARES - OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, EDYEN VALENTE CALEPÉS - OAB:8767-MT, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, LAZARO JOSE GOMES 

JÚNIOR - OAB:8125 MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373, Thaís 

Regina Retore - OAB:26.136/SC, WILSON OLIVEIRA SOBRINHO - 

OAB:11083

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida ITAÚ SEGUROS S/A, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 1.496,18 (um mil e quatrocentos e noventa e seis reais e 

dezoito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$718,59 (setecentos e 

dezoito reais e cinquenta e nove centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$748,09(setecentos e quarenta e oito reais e nove centavos), 

para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 
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Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417307 Nr: 4704-04.2010.811.0041

 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: LEANDRO FERREIRA PENHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDVALDO SALAZAR MARTINS MESSIAS, 

ITAMAR MESSIAS PEREIRA, UNIBANCO AIG SEGUROS & PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA CRISTINA PINTO DE 

MELO - OAB:10786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GOBBI - 

OAB:7591, FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - OAB:7498, 

JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - OAB:9451, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, MARCELO MILHOMEM DE FREITAS 

- OAB:12437, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida ITAÚ SEGUROS AUTO E 

RESIDÊNCIA S/A, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.195,56 (um mil e 

cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$568,28 (quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e 

oito centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$597,78(quinhentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), 

para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776194 Nr: 29490-44.2012.811.0041

 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: SELMA PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902906 Nr: 31990-15.2014.811.0041

 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: NILTON GOMES PEREIRA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910163 Nr: 36934-60.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN PIERRE ANDRADE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814448 Nr: 20913-43.2013.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, MARCOS MOREIRA MACIEL - OAB:15392/MT, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 
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forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838663 Nr: 43265-92.2013.811.0041

 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: B. O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 

ME, NELSON FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIA GONÇALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA L. 

NOGUEIRA - OAB:9475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6.070

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

678,39 (seiscentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 264,96(duzentos e 

sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945052 Nr: 57422-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E FILTROS PRIMAVERA 

LTDA, ROBERTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772/O

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

OAB:7.504/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte impugnado, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946058 Nr: 58043-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE ROLAMENTOS E FILTROS PRIMAVERA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:14.059, 

GISELE SÖRENSEN - OAB:OAB MT 9240

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

OAB:7.504/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte excipiente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881803 Nr: 17878-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE 

- OAB:12.573/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte impugnante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828741 Nr: 34588-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:2553/TO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte impugnante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722941 Nr: 18511-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMA DOS REIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ARNALDO APARECIDO DA SILVA - OAB:5322-A, 

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FLAVIO 

JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:19018/A, CARLOS A. J. MARQUES - OAB:OAB/MS 4862, 

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA - OAB:13346

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466717 Nr: 33833-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FÉLIX SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três 

reais e noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$132,08(cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700295 Nr: 34918-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ALEX DA SILVA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$132,08(cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823130 Nr: 29249-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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: GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC, JAIME 

APARECIDO GOMES, AURIBELA JOSÉ DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823130 Nr: 29249-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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: GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC, JAIME 

APARECIDO GOMES, AURIBELA JOSÉ DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1028284-02.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (AUTOR)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (AUTOR)

A. L. DE MIRANDA - ME (AUTOR)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (AUTOR)

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo os 

credor(es)/interessado(s) COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICCOB INTEGRAÇÃO e VALE DA 

MODA INDÚSTRIA FABRIL LTDA, por intermédio de seu(s) causídico(s) 

José Carlos Menegatti e Douglas Ricardo Pellin, para, no prazo de 05 dias, 

regularizar(em) a representação processual, juntando aos autos os atos 

constitutivos ou assembleares da(s) referida(s) pessoa(s) jurídica(s). 

Cuiabá, 29 de junho de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1028284-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (AUTOR)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (AUTOR)

A. L. DE MIRANDA - ME (AUTOR)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (AUTOR)

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo o 

credor(es)/interessado(s) ROVITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS 

LTDA, por intermédio de seu(s) causídico(s) Dagoberto Ramos, para, no 

prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando aos 

autos procuração outorgada. Cuiabá, 29 de junho de 2018. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004096-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA E BARROSO LTDA (IMPUGNADO)

LEONISIA N N BARROSO (IMPUGNADO)

BARROSO E CORASSA LTDA - EPP (IMPUGNADO)

NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 

de junho de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011012-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAWASAKI VEÍCULOS LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 

de junho de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010883-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAWASAKI VEICULOS LTDA - ME (IMPUGNADO)

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 

de junho de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011484-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARQUES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

ADRIANO MERCE DE PAULA OAB - MT0015399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914/O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 

de junho de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
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Processo Número: 1004512-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONISIA N N BARROSO (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 

de junho de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015241-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CONTORNO - EIRELI (REQUERENTE)

CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA (REQUERENTE)

MELLORE ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

BECA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA NEVES LESSA ROMANHOL OAB - GO21660 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

30(trinta) dias, a ser realizado por meio do sítio eletrônico do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d o  M a t o  G r o s s o  ( e n d e r e ç o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), sob pena de 

devolução da carta precatória, independentemente de cumprimento. 

Cuiabá, 29 de junho de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A (AUTOR)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

Credores (RÉU)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO)

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO)

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT0011734A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

GUILHERME BARBOSA MESQUITA OAB - DF30417 (ADVOGADO)

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO)

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO)

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO)

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO)

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

BRUNO PEREZ SANDOVAL OAB - SP324700 (ADVOGADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO)
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LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO)

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO)

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo Eletrônico n. 1003689-02.2018.8.11.0041. Vistos. Recuperação 

judicial de Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outras. 

1. Consigno que prestei as informações requisitadas no CC nº 158841 – 

STJ. 2. Defiro o pedido de publicação da lista de credores e do plano de 

recuperação judicial, em conjunto, conforme requerido pelas 

recuperandas no id. 3193385. 3. Intimem-se as recuperandas para, em 05 

dias, manifestarem-se acerca da petição de id. 13650365, colacionando 

os documentos que entenderem pertinentes. Após, deverá a 

administradora judicial se pronunciar, em igual prazo, oportunidade em que 

também manifestará acerca da petição de id. 3193385. 4. Indefiro os 

pedidos de ids. 13535628 (Rápido Transpaulo Ltda.), 13490560 (Gilson 

Carlos da Silva e Silvano dos Santos), cabendo a cada qual promover o 

pedido por meio de incidente distribuído por dependência ao processo 

recuperacional, nos termos do parágrafo único do art. 8º c/c art. 13, 

parágrafo único e art. 10, § 5º, da LRF. 5. Cientifique-se as recuperandas 

e o credor Banco Santander (Brasil) S/A acerca do parecer de id. 

13628785. 6. Defiro o pedido de id. 13643328, devendo a Secretaria 

anotar o necessário. 7. Dê-se ciência às recuperandas e à administradora 

judicial sobre a manifestação de id. 13506821. 8. Consoante requerimento 

de id. 11813451, ao qual a credora Caixa Econômica Federal não se opôs, 

designo audiência de gestão democrática para o dia 17 de julho de 2018, 

às 15h, cujo ato se realizará para tratar especificamente das operações 

que as recuperandas possuem com a Caixa Econômica Federal em Mato 

Grosso. As partes haverão de estar acompanhadas de seus advogados, 

sendo certo que a representação da CEF deverá se dar pelo seu 

Superintendente Regional, e/ou seu Gerente Regional de Habitação e/ou o 

Gerente Regional de Pessoa Jurídica, vale dizer, por representante legal 

que saiba de todos os fatos, atos e contratos firmados com as 

recuperandas, e que tenha poderes para transigir. Dê-se ciência aos 

credores, administradora judicial e ao Ministério Público, quanto aos termos 

desta decisão, inclusive para comparecimento na audiência ora 

designada. 9. Instada a manifestar acerca do plano recuperacional, a 

administradora judicial indicou que não foram atendidos todos os requisitos 

previstos no art. 53 da LRF (id. 13460686), opinando, ao final, pela 

adequação do plano conforme apontamentos. Diante da relevância dos 

assuntos apontados pelo auxiliar do juízo, determino: a. a intimação das 

recuperandas para ciência e adoção das providências que porventura 

entender pertinentes, objetivando atender às exigências do art. 53 da LRF, 

para a eventual concessão da recuperação judicial; b. a intimação dos 

credores e demais interessados, para que tomem conhecimento dos 

pontos levantados pelo auxiliar do juízo; c. que a administradora judicial, 

quando da abertura do ato assemblear, dê amplo conhecimento de todos 

os fatos indicados na sua manifestação de id. 13460686 para os 

presentes, e, sendo o caso, dando-lhes ciência sobre outras alterações 

que venham a ser realizadas no plano pelas recuperandas. 10. Decorrido 

os prazos assinalados, vista ao Ministério Público, nos termos da decisão 

de id. 13481352. Após, conclusos. Intime-se. Às providências. Cuiabá, 19 

de junho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A (AUTOR)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

Credores (RÉU)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO)

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO)

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT0011734A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

GUILHERME BARBOSA MESQUITA OAB - DF30417 (ADVOGADO)

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO)

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO)

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO)

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO)

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 24 de 640



TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

BRUNO PEREZ SANDOVAL OAB - SP324700 (ADVOGADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO)

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO)

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO)

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de INTIMAÇÃO da Caixa Econômica Federal pelo seu 

advogado CHRISSY LEÃO GIACOMETTI, OAB/MT 15.596, quanto a 

designação de Audiência para o dia 17/07/2018 às 15 horas. CUIABÁ, 29 

de junho de 2018. CESAR ADRIANE LEÔNCIO Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível SEDE DO 1ª 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: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1145175 Nr: 29714-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP, 

CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROÁCIA LOCADORA DE MÁQUINAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDAQ, BANCO DO BRASIL S/A, TOTVS S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, BLOCOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA, PBG S/A, CLARO S/A, ZIED H. SALIM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, 

JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - 

OAB:57.680-MG, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, MARIANO MARTORANO 

MENGOTTO - OAB:15773-SC, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, WILLIAN CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 Visto.

Sobre o pedido de fls. 1405/1406, intime-se o administrador judicial para 

que manifeste, no prazo de 05 dias úteis.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126884 Nr: 21680-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON FERREIRA SOUZA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON SADI FULBER - 

OAB:216B/RO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

 Impulsiono o feito para intimar o Administrador para que se manifeste nos 

autos no prazo de quinze (15)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036309-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO DE BATERIAS GALVAO LIMITADA - EPP (RÉU)

ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA (RÉU)

OBERDAN OLIVEIRA GALVAO (RÉU)

TERRA SELVAGEM GOLF CLUB (RÉU)

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

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

HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA. (RÉU)

GILVAN BRAULIO ZANATTA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

JOSIEL DA SILVA SAMPAIO (RÉU)

SERGIO AUGUSTO DE CERQUEIRA GOMES (RÉU)

RODRIGO VIEIRA LUIZ (RÉU)

DANIEL FERNANDO ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/O (ADVOGADO)

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO)

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES OAB - MT13121/B (ADVOGADO)

DENISE DE FATIMA DOS SANTOS NUCCI OAB - DF39887 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648/O 

(ADVOGADO)

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801/O (ADVOGADO)

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ OAB - MT20372/O 

(ADVOGADO)

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT0017625A-O (ADVOGADO)

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

CAMILA SVERZUTI FIDENCIO OAB - SP147000 (ADVOGADO)

ANDRE DE PAIVA PINTO OAB - MT6220/O (ADVOGADO)

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO)

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT0010353A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

Outros Interessados:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GILVAN BRAULIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O (ADVOGADO)

VANESSA PONGELUPPI NOBREGA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1036309-04.2017.8.11.0041 Vistos. Recuperação 

judicial da empresa Complexx Tecnologia Ltda. 1. Diante da certidão de 

tempestividade das objeções (id. 13855169), intime-se a administradora 

judicial para, em 05 dias, indicar a data, o horário e local para a realização 

da assembleia-geral de credores. Com as informações nos autos, 

expeça-se Edital, com urgência, para conhecimento dos credores e 

terceiros interessados, nos termos do art. 36 da LRF, disponibilizando-o 

no Diário da Justiça Eletrônico, contendo a advertência de que os 

credores deverão observar os preceitos do § 4º do art. 37 da LRF. Ato 

contínuo, intime-se a recuperanda para providenciar a publicação do edital 

na imprensa oficial (art. 191, LRF) e comprovar sua circulação nos autos, 

atentando-se ao prazo de antecedência mínima de 15 dias exigida pelo art. 

36, caput, da LRF. Deverá, a Secretaria, disponibilizar o expediente no 

Diário da Justiça eletrônico, para maior alcance e publicidade dos atos 2. 

Defiro o pedido de id. 13778639, nos termos formulados pela 

administradora judicial. Desse modo, intime-se a recuperanda para em 48 

horas realizar o pagamento dos honorários da administradora judicial 

atinente ao mês de junho de 2018, na conta bancária indicada pela auxiliar 

no referido petitório, sob pena de efetivação de penhora on line, via 

sistema BACENJUD. 3. Indefiro os pedidos de id. 13298663 (Josiel da Silva 

Sampaio); id. 13476425 (Daniel Fernandes Alves) e id. 13760939 

(Oberdan Oliveira Galvão), cabendo a cada qual promover o pedido por 

meio de incidente distribuído por dependência ao processo recuperacional, 

nos termos do parágrafo único do art. 8º c/c art. 13, parágrafo único e art. 

10, § 5º, da LRF. 4. Intime-se a recuperanda para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar o recolhimento da 5ª parcela das custas judiciais. 5. 

Ciência à recuperanda, aos credores e demais interessados acerca do 

relatório de atividades da auxiliar do juízo referente ao mês de maio de 

2018 (ids. 13592690 e 13592667), bem como do acórdão do RAI n. 

1001771-86.2018.8.11.0000 (id. 13669845), julgado pela 3ª Câmara de 

Direito Privado do egrégio TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de junho 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014746-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT0011734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº 1014746-17.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve 

conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de 

crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do 

trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e 

certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) cópia da sentença (ou ata da audiência de conciliação, se 

for o caso); b) certidão do trânsito em julgado; c) cálculo pormenorizado 

da justiça especializada atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial (19/02/2018). Em caso de descumprimento das determinações 

acima, venham os autos conclusos para ulteriores deliberações. Com a 

juntada da manifestação, intime-se a recuperanda para se manifestar, no 

prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o Administrador Judicial 

para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou 

não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, 

apontando seu valor e classe. Após, vista ao Ministério Público. Defiro o 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes 

do CPC. Às providências. Cuiabá, 29 de junho de 2018. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003108-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

SATURNINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

PEDRO DOMINGOS RIBEIRO (REQUERENTE)

ODENIR DE LIMA (REQUERENTE)

MARINALDO FIALHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

JAIR ROSARIO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DA CRUZ AMORIM (REQUERENTE)

CRISTIANO DE LARA SANTOS (REQUERENTE)

GERSON ADRIANO DE GODOY SILVA (REQUERENTE)

LUIS CARLOS DE AGUIAR (REQUERENTE)

LUCAS NILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SERGIO REIS SANTANA (REQUERENTE)

WELITON SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

UANDERSON CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUBIS JULIANA CUNHA CARRARO (REQUERENTE)

JORDY AUGUSTO ANDRADE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099 (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1003108-84.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito, objetivando a inclusão do 

crédito reconhecido perante a Justiça Laboral no curso da recuperação 

judicial da empresa Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para 

Construção Ltda.-EPP e outras. Conquanto os requerentes tenham 

proposto esta habilitação de crédito em conjunto, verifica-se que o 

presente caso não se enquadra nas hipóteses de litisconsórcio ativo 

previstas nos arts. 113 e 114 do CPC, tampouco se trata de situação 

prevista no art. 13 da Lei n. 11.101/05. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial para individualizar o polo ativo desta habilitação de 

crédito, permanecendo apenas um autor nestes autos (devendo, em 

sendo o caso, distribuir individualmente as habilitações dos demais 

credores), instruindo o seu pedido com os documentos necessários à 

comprovação do crédito que se pretende habilitar, nos exatos termos do 

art. 9º da LRF c/c art. 319 e seguintes do CPC, bem como discriminando 

pormenorizadamente as verbas correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se 

aplicável, a fim de propiciar a adequada prestação jurisdicional. Em caso 

de descumprimento da determinação acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) o valor do crédito atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; b) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao 

Ministério Público. Intime-se. Às providências. Cuiabá, 29 de junho de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011104-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZLIAS DE MOURA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1011104-36.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora de Máquinas e 

Ferramentas S/A. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito 

deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de 

crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do 

trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e 

certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) cópia da sentença (ou ata da audiência de conciliação, se 

for o caso); b) certidão do trânsito em julgado; c) cálculo pormenorizado 

da justiça especializada atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial (25/04/2018); d) CTPS. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá 

habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao 

Ministério Público. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências.Cuiabá, 29 de 

junho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167907 Nr: 39226-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO 

LTDA, LUIZ CARLOS MIRANDA, JOSE DERLI ROSA, AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, LUIZ ANTONIO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEMES DE PAULA, MARIA DE 

LURDES, GONÇALINA FERREIRA DA SILVA, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., DEMAIS POSSEIROS, 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL (AMPLA), EMIDIO ANTONIO DE 

SOUZA, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - ACDHAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12.739, 

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - OAB:3640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - OAB:13752, 

DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145, HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT, 

JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:MT/21.893, RAYSSA MORGANA 

SANTOS SILVA - OAB:OAB 21.510, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao digno representante do Ministério Público para 

manifestação.

Considerando a determinação contida no CIA 0038117-53.2018, designo 

desde já audiência de mediação a ser realizada no dia 03/07/2018, às 

08:00 horas, no NUPEMEC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1127201 Nr: 21872-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA 

ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER, LAYR MOTA DA 

SILVA, ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS

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

JACIEL ALVES BUENO, EDILEUZA DE SOUZA SANTOS, JOAO BATISTA 
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PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - 

OAB:7.543, MÁRCIO GLEY DA SILVA - OAB:13803, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:8.602/MT, SÔNIA REGINA MARTINEZ 

HOFFMANN - OAB:16723-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:12203-A, MARCELLO BIAGGIO 

NORBIATTO - OAB:21144/O, OZAIR SILVA PROTO - OAB:4571-A/MT, 

WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 Vistos.

1. Ante a apresentação de novo acordo formulado entre as partes 

determino que oficie-se com urgência à comarca de Rosário Oeste para 

suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse.

2. Remeta-se os autos ao Ministério Público para ofertar o seu parecer 

quanto ao acordo juntado às fls. 1.406/1.408.

3. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1275345 Nr: 64-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OTAVIO JUNQUEIRA FRANCO, JOSÉ FLAVIO 

CELESTINO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR DA SILVA, MAURILIO RIBEIRO DA 

SILVA, JADSON DE SOUZA, ELIVELTON DE SOUZA, JUNIMAR DA SILVA 

OLIVEIRA, ALEANDRO LOPES, ROBERTO APARECIDO URIAS, GEOVANE 

LOPES, JAILSON DOS SANTOS DA SILVA, SAMUEL LOPES, JAIR 

FERNANDES MATHIAS, EDUARDO SILVINO DE SOUZA, ISRAEL ALVES DE 

LIMA, DAVID WESLEY MUNIZ DE FREITAS, REGINALDO GOMES, 

CLAUDINÉIA LOPES, ABADIA TELES DIAS, SOSTENES VIANA LEITE DE 

OLIVEIRA, ELONIRA ROMANA DOS SANTOS, GILBIMAR DA SILVA 

BARROSO, MARCIONE APARECIDO DE SOUZA, ANTONIO JUSTINO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14.428-B, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005633-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INES MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

EXPEDITO FRANCISCONE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE. 

Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036868-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ADRIANO FIGUEIREDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036868-58.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELTON ADRIANO FIGUEIREDO GONCALVES REQUERIDO: 

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Vistos. Frustrada a citação do 

requerido (id. 11642310), o requerente compareceu nos autos informando 

novo endereço (id.13019661). Redesigno a audiência de conciliação para 

o dia 28.08.2018, às 12:30 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se o requerente, bem como cite-se e intime-se o requerido no novo 

endereço informado id. 13019661, com as mesmas considerações do 

despacho de id. 11029167. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017054-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR BACARIN (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, postulando o 

que entender de direito. Nada Mais

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017819-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLIN CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E TRANSPORTES 

LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017819-94.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO RÉU: MARLIN CORRETORA 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS E TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito ajuizada por JOÃO GUSTAVO 

RICCI VOLPATO, em face de MARLIN CORRETORA ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS E TRANSPORTES LTDA-ME, ambos qualificados nos autos. 

Designo o dia 28.08.2018, às 11h30min para audiência de conciliação que 

será realizada na sala 07 da Conciliação 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). 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1017822-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE MOTA SANCHES MESQUITA (AUTOR)

M. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017822-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MATHEUS SANCHES MESQUITA, VIVIANNE MOTA SANCHES MESQUITA 

RÉU: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais promovida por M. S. M. neste ato representado pela sua 

genitora VIVIANE MOTA SANCHES MESQUITA em face de GOL LINHAS 

AÉREAS S.A, ambos qualificados nos autos. Designo o dia 28.08.2018 às 

11:00 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 07 

da Central de Conciliação localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da 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. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1095100 Nr: 8439-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RADAJEAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYHÉLVIA AMARAL 

PINHEIRO DE PAULA - OAB:OAB/MT 6285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para que o autor seja 

intimado a retirar a comprovar a distribuição da Carta Precatória retirada 

em 13/06/2017, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 784960 Nr: 38793-82.2012.811.0041

 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: ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, DANIELA SANCHES VICENTE RAMSAY GARCIA - 

OAB:6485/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, LUCA DA SILVA 

LUZARDO - OAB:19.031/MT, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 15012-A

 (...) manifestem-se as partes, em 10 (dez) dias, informando se o autor 

procedeu ou não adesão à proposta de acordo apresentada, e se houve 

habilitação do crédito na Recuperação Judicial da parte requerida, que 

teve o seu respectivo Plano de Recuperação aprovado em 

Assembleia-Geral de Credores, em 30/11/2017, e homologado pelo Juízo 

competente, em 6/12/2017.Saliento, entretanto, que não havendo a 

apresentação do acordo em questão, este Juízo não poderá proferir 

sentença de imediato acerca do conflito apresentado e carecedor de 

solução na medida em que o autor pleiteia na inicial a inversão da cláusula 

penal do contrato como forma de “... equilibrar o contrato avençado, ...” (fl. 

09). Nesse sentido, o STJ em 03/05/2017, através da relatoria do Min. Luis 

Felipe Salomão, determinou a afetação ao rito dos recursos repetitivos do 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), conjuntamente 

com o REsp nº 1.631.785/DF, ao que determinou a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre possibilidade ou não de inversão, em 

desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada 

exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de 

inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel 

em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda, 

como é a hipótese em discussão no caso em tela.Assim sendo, APÓS A 

MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUANTO A POSSIBILIDADE DE ACORDO, 

determino a imediata suspensão do presente feito, até o julgamento do 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), conjuntamente 

com o REsp nº 1.631.785/DF.Durante o período de suspensão do 

processo, o feito deve ser mantido em Arquivo provisório, lançando-se no 

s is tema APOLO o respect ivo  cód igo.Às prov idênc ias . 

Cumpra-se.Cuiabá/MT., 26 de junho de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 705621 Nr: 40182-73.2010.811.0041

 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: VLE CONSTRUÇÕES LTDA ME, VALDEMAR DE 

OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT

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

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

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

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

mais.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940322 Nr: 54746-18.2014.811.0041

 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: ROSIMAR LUCAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas na 

pessoa de seus advogados, via DJE, para se manifestarem sobre a 

petição de fls. 147/150, na qual há a apresentação dos honorários 

propostos pelo perito, no prazo de 05 (cinco) dias, postulando o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 931021 Nr: 49832-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS FESTEIROS DE SÃO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 864422 Nr: 5168-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENJAMIM DOS SANTOS FILHO, 

CREUZA ROSA DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARQUES 

FIGUEIREDO FILHA - OAB:8618-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

demanda, condenando os requeridos João Benjamim dos Santos Filho e 

Creuza Rosa do Costa Santos ao pagamento do saldo remanescente do 

contrato de fl. 19, ou seja R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), 

devendo cada parcela ser corrigida pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação. Condeno, ainda, os requeridos ao 

pagamento de dano material, no montante de R$ 315,00 (trezentos e 

quinze reais), devendo os valores componentes do aludido montante 

(documentos de fls. 20/27) serem corrigidos pelo INPC a partir do 

respectivo pagamento pela autora, e acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação.Compreendendo que a autora sucumbiu na parte mínima dos seus 

pedidos, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º e parágrafo 

único do art. 86, todos do Código de Processo Civil.P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, observe o preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 28 de junho de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 902804 Nr: 31911-36.2014.811.0041

 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: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMA GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Ante o exposto, com fulcro no que estabelecem os arts. 344, 355, I e II e 

art. 487, todos do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

inaugurais, condenando o requerido ao pagamento de danos morais, no 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao que tal valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da 

sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação.Por entender que a autora sucumbiu na parte mínima do 

pedido, condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e 

parágrafo único do art. 86, todos do Código de Processo Civil.P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em 

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

pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 28 de junho de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 855827 Nr: 58213-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DA CONCEIÇÃO COSTA, MARILENE FARIAS 

DA GUIA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE FEMINA, 

MAISA LOPES VIEIRA VIDAURRE, MARCELA OLIVEIRA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN SEGOVIA MOREIRA - 

OAB:17.140, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12750/MT, GABRIEL 

AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - OAB:17.687/MT, JOSE ALEXANDRE 

RUBIO DE SOUZA - OAB:19462, MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES 

- OAB:18.555, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Código 855827

Vistos

 Face a manifestação de fl. 483 do perito nomeado, nomeio como perito do 

Juízo para realização da perícia determinada, em substituição ao perito 

anteriormente nomeado, o Dr. Ivo Antônio Vieira – CRM n.º 1043, com 

endereço à Rua Historiador Rubens de Mendonça, nº 898, Cuiabá-MT, Tel.: 

(65) 3612-7033 e (65) 8113-1255; e-mail: avoantoniovieira@terra.com.br.

 Intime-se as partes da nomeação realizada nesta ocasião, 

facultando-lhes eventual manifestação em 05 (cinco) dias.

Concomitante, intime-se o perito acerca da nomeação em questão, bem 

como para que apresente proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, cumprindo-se o já determinado às fls. 461/466 de modo integral e 

independente de novas determinações.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 2/2018-CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de junho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930745 Nr: 49687-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOÃO DA SILVA PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 930745

Vistos

 Em primeiro lugar, assento que em simples consulta junto ao sistema 

APOLO (doc. anexo) este juízo constatou que o falecido é requerido em 

outras demandas de usucapião nesta comarca, em juízos diversos.

A requerente comprovou o falecimento do requerido através do 

documento de fl. 136.

Ressalve-se, que a substituição processual no caso deve se dar pelo 

espólio do falecido, se existir, ou pelos herdeiros.

 Desta forma, determino que a autora qualifique o espólio, seu 

representante legal ou os eventuais herdeiros, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

No mesmo prazo, deve a autora providenciar a documentação exigida 

pelas Fazendas Públicas.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 2/2018-CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de junho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 728218 Nr: 24130-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAIRE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMECY GOMES DE CAMPOS, JOSÉ 

MARCELINO DE ANDRADE, ADEMIR REIS DE ALMEIDA LINO, DIMAS 

GOMES PEDROSO, AIME TAURINES, SINVAL DE TAL, WILSON MAIA DE 

AMORIM, LINDALVA SILVA, SINVAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

DE MAGALHÃES - OAB:6.882/MT, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE 

MAGALHÃES JUNIOR - OAB:18073/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 728218

Vistos.

Diga o autor quanto ao prosseguimento do feito, em 05 (cinco) dias, 

inclusive quanto ao interesse na produção de outras provas.

No mesmo prazo, deve o autor apresentar matrícula atualizada do imóvel e 

a certidão vintenária do mesmo.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 2/2018-CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá, [Data de Publicação]

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 801879 Nr: 8317-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO JUNIOR SAKUMA VILLALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B, WANDER BERNARDES - OAB:15.604 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...)O julgamento no estado em que se encontra, infelizmente, não é 

possível, sob pena de futura alegação de nulidade. Assim sendo, 

evidenciando-se nos autos que o requerido vem a todo custo evitando a 

citação pessoal, determino:a)Redesigno a audiência de conciliação 

prejudicada para o dia 10 de setembro de 2018, às 14:30 horas que será 

realizada na sala de audiências da 3ª Vara Cível;b)Proceda-se nova 

tentativa de citação do requerido, consigno, desde já, que não sendo 

encontrado novamente o requerido, o mesmo deverá ser citado por hora 

certa, na forma estabelecida pelo art. 252 e 253 do CPC.Na hipótese de 

ser realizada a citação por hora certa, determino:c)Cumprimento do 

estabelecido pelo art. 254 do CPC, ou seja o envio “ao réu, executado ou 

interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do 

mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, 

dando-lhe de tudo ciência.”Friso, desde já, que restando frustrada a 

audiência de conciliação em razão do não comparecimento do requerido, 

apesar da citação por hora certa determinada nesta ocasião, será 

nomeado curador especial ao mesmo, na pessoa dos Defensores Públicos 

que atuam perante esta unidade judiciária, na forma do que determina o 

art. 72, II do CPC.Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar 

de processo incluso na Meta 2/2018-CNJ.Cumpra-se.Cuiabá, 28 de junho 

de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1127038 Nr: 21777-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILSON PEREIRA SOARES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 07/08/2018

Horário: 09h00min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078086 Nr: 268-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FALCÃO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 268-89.2016.811.0041

Código 1078086

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado ou não o tendo por correio para manifestar-se, 
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querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de junho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818766 Nr: 25086-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA BOM PREÇO

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

- OAB:10.339/MT, FERNANDA RAMOS AQUINO - OAB:17.607 OAB/MT, 

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

CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 24025 Nr: 2208-22.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVR Comércio e Representações Ltda., Paulo Cesar 

Zamar Taques, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING 

CENTER, AVR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUÍZIO BERNARDO DE MELO - 

OAB:4458, ELICÁSSIA DE ARRUDA JAUDY SIQUEIRA - OAB:4.672/MT, 

JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, PAULO CESAR 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUÍZIO BERNARDO DE MELO 

- OAB:4458, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, Paulo Cesar 

Zamar taques - OAB:4.659/MT

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

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

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

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

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 459708 Nr: 29178-39.2010.811.0041

 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: CONDOMÍNIO MAISON SÃO GEORGES, RAQUEL 

RIBEIRO DIAS FRANÇA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OMAR KHALIL - 

OAB:11.682/MT, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 Nos termos da legislaão vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data do início da perícia com o Perito Sr. Jackson Paz.

Data: 20/07/2018

Horário: 15:30h

Local: Em frente ao Condomínio Maison São Georges, em Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811493 Nr: 17988-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE GREGÓRIO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CONCEIÇÃO DA CRUZ 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - 

OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER LUIZ PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:8318

 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 Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 238413 Nr: 7491-45.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FERNANDES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, CRISLAINE VEIGA - 

OAB:OAB/MT 15.425, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, 

MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101/MT, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 7491-45.2006.811.0041

 Código n. 238413

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 204/205, 

cujo resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 237991 Nr: 7041-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOPOLO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B/MT, 

RAFAEL ALVES MACHADO - OAB:35.347-PR, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 
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após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).s

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000796-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000796-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BENEDITO LUIZ DE SOUZA REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos. BENEDITO LUIZ DE SOUZA ajuizou a 

presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (falha na 

prestação de serviço e perda do tempo útil)” em face de NOVO MUNDO 

AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, pretendendo, liminarmente, a 

cominação à ré da obrigação consubstanciada na montagem dos móveis 

dela adquiridos. É o relato do necessário. Decido. Com relação ao pedido 

de concessão liminar de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do 

NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

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

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

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

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

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

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

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

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

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

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

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

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

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

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

sede de cognição sumária que a parte ré tenha se comprometido com a 

montagem dos móveis dela adquiridos, mormente pelo fato dos problemas 

de montagem e falta de peças estarem intrinsicamente ligados aos 

próprios produtos (roupeiro e sofá), o que impõe a necessidade de 

demonstração da oportunização à fornecedora do saneamento do vício 

(CDC, 18, § 1º), sendo que para tal desiderato a parte autora tem a sua 

disposição tanto o Procon quanto os vários outros canais de atendimento 

ao consumidor da empresa varejista ré. Do mesmo modo, não foi possível 

verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em decorrência de 

conduta da parte ré que venha a ser eventualmente considerada abusiva 

ou ilícita poderá ser resolvido em perdas e danos. Assim, não preenchidos 

os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada não 

comporta deferimento, eis que não evidenciados a probabilidade do direito, 

tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Por outro 

lado, tratando-se de relação de consumo, inverto o ônus da prova, em 

razão da hipossuficiência da parte autora (CDC, 6º, VIII). Em atenção ao 

que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 27/08/2018, às 

10:00 horas, para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (id 11391256), para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de junho 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006509-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000992-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo de Id. 12934273 , no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007240-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FRYDER ROCKENBACH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-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: 1007341-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON ALCIDES VIVEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS OAB - MT5683/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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009963-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO MARIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(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: 1005483-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILES FREITAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/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)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015983-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAMIL MARQUES DA SILVA (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)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006495-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MACIEL DE BARROS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo de Id. 13890233 , no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008557-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CRAICI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO AIRTON DE SOUZA (RÉU)

AFONSO CELSO ARAUJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIX MARQUES DA SILVA OAB - MT713 (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016583-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DE CASTRO (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: 1016583-10.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOANA GOMES DE CASTRO 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 31/08/2018, às 12h, 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 
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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: 1006866-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA SANTANA GONSALVES (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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13894520, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009035-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13894534, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009062-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELLA CHRISTINA ROSA DOS SANTOS OAB - 033.305.561-61 

(REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13894930, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008316-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ROCHA DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009008-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEY ASSIS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13899393, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009016-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE SOUZA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13904119, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006352-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINIL DE CAMPOS ARRUDA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008542-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI JUVENIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13885302, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004986-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA BANDEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13885840, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004042-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH DE FRANCA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13886865, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008283-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13887617, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008407-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEFRAN ANTONIO NORBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13887652, no prazo de 15 (quinze) dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008523-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes: autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação ID 13887788, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011458-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURILDA FATIMA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13888965, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009156-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PERES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13891603, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1005405-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE PEREIRA (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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13892322, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008541-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA BRAZIL ROCHA OAB - 012.635.801-06 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13893991, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007016-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIRA JOSE 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13895202, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006832-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GONCALVES SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13896116, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006980-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA COSTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13896621, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006978-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAYANE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13896707, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009724-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DANILO CARDOSO DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13897895, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007151-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13897968, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009674-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC STOFELL (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13897947, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009862-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMO VERAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13898064, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008270-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSY ELAINE DIAMANTE OAB - 288.519.188-05 (REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13898051, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006981-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA COSTA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13898347, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007985-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13898214, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1036607 Nr: 39856-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO 

PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 DELIBERAÇÃO

Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados pelos 

advogados da parte requerente.

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes em 

audiência e, DECLARO EXTINTO o presente feito e os autos de execução 

em apenso (Cód. 1021539), nos termos dos artigos 487, III, b, do Código 

de Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios dos seus respectivos 

advogados.

Sem custas remanescentes.

Translade-se cópia do acordo para os autos de execução em apenso sob 

o Código nº 1021539, a qual também fica isenta de eventuais custas 

remanescentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Silvan 

Ramires Filho, que digitei.

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 896687 Nr: 27413-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA, 

INSTALMAT INDUSTRIA COMERCIO E OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DA SILVA NEVES - 

OAB:11.371-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO COSTA DOS SANTOS - 

OAB:15771, JONADABE R. SANTIAGO - OAB:7.632

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos para RECONHECER a falsificação da assinatura do Embargante 

no contrato social da empresa executada e excluí-lo do polo passivo da 

Ação de Execução (Cód.: 820418) em trâmite nesta Comarca.Condeno 

ainda o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do 

patrono do Autor, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Traslade-se cópia da presente sentença para o feito 

executivo.Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764476 Nr: 17126-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA BATISTA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 301/304, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873574 Nr: 12267-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

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

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA ELOISA KARASAIAKI 

FORTES - OAB:173987 /RJ, LUCIMAR A. KARASIAKI - OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 291/294, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 926328 Nr: 47291-02.2014.811.0041

 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: LUIZ CLAUDIO PACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

para:a)DECLARAR abusivas as cobranças das faturas referentes aos 

meses 08/2014 e 09/2014;b) RECONHECER a cobrança das faturas em 

destaque pela média das 6 (seis) últimas faturas anteriores às 

questionadas;c)CONDENAR a ré à devolução em dobro do valor pago em 

excesso da fatura do mês 08/2014, conforme art. 42 do CDC. Condeno 

ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

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

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 907833 Nr: 35461-39.2014.811.0041

 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: BERNADINO IRACENO CORONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96.864/MG

 Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que os herdeiros da parte requerente manifestaram-se às fls. 

287/288) pugnando pelo indeferimento da audiência de conciliação, tendo 

em vista que a proposta ofertada pelo Banco requerido por e-mail já foi 

recusada via contato telefônico.

Assim, entendo desnecessária a realização da audiência de conciliação 

agendada para o dia 06/08/2018, que agora cancelo.

Ressalta-se que o cancelamento da referida audiência não impede que a 

requerida ofereça nova proposta nos presentes autos, a qual poderá ser 

analisada e aceita pelos herdeiros habilitados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021539 Nr: 32689-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4.032

 DELIBERAÇÃO

Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados pelos 

advogados da parte requerente.

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes em 

audiência e, DECLARO EXTINTO o presente feito e os autos de execução 

em apenso (Cód. 1021539), nos termos dos artigos 487, III, b, do Código 

de Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios dos seus respectivos 

advogados.

Sem custas remanescentes.

Translade-se cópia do acordo para os autos de execução em apenso sob 

o Código nº 1021539, a qual também fica isenta de eventuais custas 

remanescentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Silvan 

Ramires Filho, que digitei.

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775127 Nr: 28369-78.2012.811.0041

 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: PATRIK SANGO KURAMOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOTORANTIN CORRETORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, TBCS AGENTES AUTÔNOMOS DE 

INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:13148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - OAB:13654/MT, 

FLAVIO COUTO E SILVA - OAB:10.135 - RS, JÚLIA VASCONCELOS 

JARDIM - OAB:65.400

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil de 2015, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Em razão da 

sucumbência, condeno a parte autora, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que esta última verba fixo 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §1 e 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 750775 Nr: 2507-08.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALMIS ANTONIO DA SILVA, MOACYR DA 

SILVA CAMPOS JUNIOR, MOACYR DA SILVA CAMPOS, SEBASTIÃO 
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MARCOS DA SILVA CAMPOS, MARCOS SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS, 

OSVALDO LUIS DA SILVA CAMPOS, IZA ROSA MORAES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES G. DE 

SOUZA - OAB:10.070, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282, 

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:7683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recolhidas as custas remanescentes, intime-se novamente o requerente 

para efetue o depósito de diligência para cumprimento do mandado, 

consoante fls. 207/208, tendo em vista que a citação do requerido é ato 

necessário ao prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1125198 Nr: 20999-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR DA SILVA CAMPOS JUNIOR, SEBASTIÃO 

MARCOS DA SILVA CAMPOS, GISELE RAMALHO CORREA DA SILVA 

CAMPOS, MARCOS SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS, MAGDA ROSELIS 

JAQUES MORAES CAMPOS, OSVALDO LUIS DA SILVA CAMPOS, IZA 

ROSA MORAES DE CAMPOS, ANA VICENCIA SIMÕES DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELON ANGELOS DE 

MACEDO - OAB:11.009-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSY ANNE MENEZES G. DE 

SOUZA - OAB:10.070

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a presente impugnação, 

determinando a retificação do valor atribuído à causa nos autos da ação 

principal para que doravante conste o valor de R$180.000,00 (cento e 

oitenta mil reais).Sem condenação em honorários e custas por se tratar de 

mero incidente processual.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo, trasladando-se cópia da presente 

para o processo principal em apenso.Encaminhem-se os autos à 

Contadoria para que apure o valor remanescente e, em seguida, intime-se 

a impugnada para que proceda ao pagamento dos valores devidos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito (art. 290, CPC).Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 761334 Nr: 13794-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DIAS DA COSTA FARIAS, NILDES 

DA COSTA FARIAS, HILDA DA COSTA FARIAS, ESPOLIO DE GILDA DA 

COSTA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA - OAB:10344, FERNANDA DE PAULA GIACOMINI SOUZA - 

OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornar ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 871771 Nr: 10890-04.2014.811.0041

 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: FRANCIELLY PONCE SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ITAÚ SEGUROS ao pagamento no importe 

de:a)R$1.181,25 (um mil cento e oitenta e um reais), para a parte autora 

Douglas Cicero Larrea Rocha, a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária a partir da data do sinistro (16/11/2013).b)R$ 590,62 

(quinhentos e noventa reais e sessenta e dois centavos) para a parte 

autora Emylee Tayssa Schdott Santos de Jesus, a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(16/11/2013).c)R$590,62 (quinhentos e noventa reais e sessenta e dois 

centavos) para a parte autora Riquelme Gabriel de Oliveira, a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(16/11/2013).Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil. 

Havendo interesse dos menores Emylee Tayssa Schdott Santos de Jesus 

e Emylee Tayssa Schdott Santos de Jesus, o valor referente às suas 

parcelas deverá ser depositado e permanecer em conta única judicial, 

conforme dispõe o art. 1º, § 1º da Lei 6.858/80, eis que visa à proteção do 

patrimônio em face da possibilidade de dilapidação por seus responsáveis 

legais.Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931994 Nr: 50397-69.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE PABLO DE JESUS PEREIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15.140, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS, JOÃO RODRIGO 

ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - 

OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico da designação da 

pericia para o dia 01/08/2018, às 08:30 horas que realizar-se-á na clinica 

do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 

843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 - entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seu patrono da referida designação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 264518 Nr: 22492-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIL REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINO INDUSTRIAL LTDA, NILSON WIGGERS, 

JOSÉ ANTONIO RIBEIRO FERNANDES, PEDRO PAULO GONÇALVES

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

MENDES - OAB:8361/MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:15012/E, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO MARIN JUNIOR - 

OAB:6253/SC, ANDERSON GOMES DOS SANTOS - OAB:10366/MT, 

ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - OAB:8081/MT, DANIEL 

PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, JOÃO HENRIQUE TELES DE 

SOUZA - OAB:11.409/MT, MICHEL LUCIANO CASAGRANDE - 

OAB:11946-B/SC, NATASHA MAIA TEIXEIRA - OAB:7933/MT, 

RODOLPHO AUGUSTO S. V. DIAS - OAB:8132/MT.

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 
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544 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 767294 Nr: 20115-19.2012.811.0041

 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: TRANSMINO TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ LERES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA MORESCHI - 

OAB:6800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO NUNES SINDONA - 

OAB:330.665/SP, DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - OAB:12.131 OAB-MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083807 Nr: 3350-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOHAN ANDREW DE CAMPOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 86/103, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775277 Nr: 28523-96.2012.811.0041

 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: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRALE S.A, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A, AGROSHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - 

OAB:OAB/ MT 9534

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, SIDNEY 

BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 717/725, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1072126 Nr: 56264-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA PINTO, MÁRCIO AUGUSTO 

FERNANDES TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT, RODRIGO ROCHA DE SOUZA - OAB:191.701/SP, 

WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - OAB:163524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marden Elvis Fernandes 

Tortorelli - OAB:4313/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem sobre o 

calculo de fls. 257/264, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 404174 Nr: 35861-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROSOLEM NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITORIO CONTABIL UNIAO LTDA, JOÃO 

BATISTA BOTELHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 726434 Nr: 22220-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA LEAL TORRES LTDA - ME

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CESAR MELO FARIA 

- OAB:6474 MT, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3933

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornar ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 786015 Nr: 39899-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEUZA TEIXEIRA MAGANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473-B

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providenciar o solicitado no 

oficio de fls. 171/175, uma vez que não veio da mesma, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 866750 Nr: 6968-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEILA AFFI COELHO, LUIZ 

SIMÕES XIMENES, MARCO AURÉLIO RIBEIRO COELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884538 Nr: 19545-62.2014.811.0041

 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: NARCISA DUARTE DA SILVA, ODETE JOSÉ DA SILVA, 

SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA, GREI ANDRADE DE OLIVEIRA, REGINA 

LUCIA CONSTANTINO LEQUE DE OLIVEIRA, ADEVANIL JOSÉ MAMORÉ DE 

SANTANA, DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER, JACINTO SOARES DE 

AMORIM, JURACY RODRIGUES DE CARVALHO, NADIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MOREIRA, UBIRATAN DA MATTA XAVIER, EDSON MARQUES DE 

CARVALHO, JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA, MARIA DE LOURDES 

CURVO DE CAMPOS

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

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, FEDERAL DE SEGUROS S/A EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PAPALEO BERWANGER 

- OAB:66.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - OAB:132.101 OAB/RJ, 

JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, RENATO 

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

CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO, rejeitando-se as 

preliminares suscitadas e a questão prejudicial da prescrição;b)DEFIRO a 

produção da prova pericial;c)INDEFIRO a produção de prova documental 

consistente na expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT e 

COHAB-MT;d)Nomeio para realização da perícia, independentemente de 

compromisso, a empresa MEDIARE, com endereço na Av. Isaac Póvoas, n. 

586, Sala 1-B, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78005-340, telefone: 65- 

3322-9858, sitio eletrônico www.mediaremt.com, endereço eletrônico 

contato@mediaremt.com, a qual deverá indicar ao Juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias, o profissional para a realização da perícia e sumula 

curricular. A seguir, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, 

querendo, arguir impedimento ou suspeição, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos. Após, intime-se o perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias.e)Uma vez que a perícia foi solicitada tanto pela parte autora 

como pelas requeridas, as despesas deverão ser rateadas igualmente 

entre os litigantes, ficando cada um responsável pelo pagamento de 1/6 

(um sexto), nos termos do art. 95 do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte será paga pelo Estado, 

caso a mesma saia vencida da presente demanda. Ou, pela parte 

requerida como ônus da sucumbência;Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 28 

de junho de 2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 163240 Nr: 13687-02.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER, ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO AGOSTINHO BORSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, Paulo 

Sérgio Daufenbach - OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória 

expedido, no prazo de 10 (dez) dias, e comprovar sua distribuição, em 20 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779544 Nr: 33018-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMS-GE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS - OAB:13.431-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX JUNIOR GRANDER, Cpf: 

04155907100, Rg: 17829674, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Despacho/Decisão: Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.Intime-se. 

Cumpra-se.

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, ROSANGELA GOMES 

BEZERRA SCARCELLI, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução em que Centrais 

Elétricas Matogrossenses S/A-Grupo Energisa move em desfavor de Alex 

Junior Grander, sustentando-se que o réu, na qualidade de usuário de 

energia elétrica, encontra-se em débito das faturas de consumo de 

energia elétrica, da Unidade Consumidora nº 11809502, referente aos 

meses de setembro a dezembro de 2011 e janeiro a março de 2012, 

somando a quantia de 20.455,17 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e 

cinco reais e dezessete centavos). Requer a procedência do pedido para 

condenar o réu ao pagamento da mencionada quantia. Apesar de todas as 

tentativas o réu não foi encontrado. A parte autora requereu que o mesmo 

fosse citado por edital. Ao réu citado por edital foi nomeado a Defensoria 

como curador especial para a defesa dos interesses do réu, contestando 

por negativa geral. A ação foi julgada parcialmente procedente e 

condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 20.455,17, bem como 

custas e honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 375946 Nr: 12106-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO BARBIERI, Cpf: 20264984900, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido, na qualidade de Executados(as), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito para tomar ciência da penhora realizada nos autos do 

processo em epígrafe nos seguintes bens: "100% (cem por cento) de um 

imóvel Lote n.º 325, da quadra 03, com área remanescente de 31,39 has 

(trinta e um hectares e trinta e nove ares) situado no núcleo colonial Rio 

Ferro, no município de Feliz Natal, devidamente registrado no cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal/MT, matrícula n.º 60, Ficha 

n.º 01, no Município de Feliz Natal/MT"; "100% (cem por cento) de um 

imóvel Lote n.º 10, da quadra 21, com área de 600,00 m² (seiscentos 

metros quadrados) situado no núcleo colonial Rio Ferro, no município de 

Feliz Natal, devidamente registrado no cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Feliz Natal/MT, matrícula n.º 1.341, Ficha n.º 01, no Município 

de Feliz Natal/MT"; "50% (cinquenta por cento) de uma área de terras 

rurais, com área de 1.834,1909 has, destacada de área maior, situado no 

município de Paranatinga-MT, devidamente registrado no 1º Registro de 

Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT, matrícula n.º 1.106, Livro 02-F, 

Ficha n.º 01, no Município de Paranatinga/MT"; "50% (cinquenta por cento) 

de uma área de 242,00 has, denominada Fazenda Mutuca, desmembrada 

de maior porção de uma área de 349,00 has, situada no município de 

Paranatinga-MT, devidamente registrado no 1º Serviço de Registro de 

Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT, matrícula n.º 3.091, Livro 02-P, 

Ficha n.º 01, no Município de Paranatinga/MT" e "50% (cinquenta por 

cento) de uma área de terras com área de 492,00 has, denominada 

Fazenda Mutuca, situada no lugar denominado Jatobá no município de 

Paranatinga-MT, devidamente registrado no 1º Serviço de Registro de 

Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT, matrícula n.º 3.092, Livro 02-P, 

Ficha n.º 01, no Município de Paranatinga/MT".

Despacho/Decisão: Defiro o pedido de fls. 180/182 pelos seus próprios 

fundamentos.Proceda-se conforme requerido, expedindo-se o 

necessário.Dê-se ciência à douta Defensoria Pública.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 22 de maio de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928939 Nr: 48688-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, DEIVISON 

VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:25.333, 

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ 

CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCELO SALVI - OAB:40.989, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO 

- OAB:3.928/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

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

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016622-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURELIO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016622-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MAURELIO NUNES RÉU: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência ajuizada 

por Maurélio Nunes em face de CENTRAPE – Central Nacional dos 

Aposentados e Pensionistas do Brasil. Aponta o autor que é beneficiário 

de aposentadoria por invalidez perante o INSS e que verificou em abril de 

2018 que o valor que vinha recebendo era menor do que o devido. Ao 

entrar em contato com a autarquia, obteve informações de que estava 

sendo descontado mensalmente o valor R$19,08 (dezenove reais e oito 

centavo) referente a uma contribuição do CENTRAPE, desde maio/2016. 

Ocorre que o autor desconhece tais descontos, tendo em vista que nunca 

firmou qualquer contrato com a referida instituição, tampouco assinou 

qualquer autorização para desconto na folha de pagamento de seu 

benefício. Pretende a concessão de liminar a fim de determinar que a 

requerida suspenda os descontos indevidos no benefício de 

aposentadoria do autor, bem como a cobrança de tais valores por 

qualquer outro meio, até a decisão final desse processo. 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, tendo em vista que a jurisprudência pátria 

caminha no sentido de que, quando não demonstrada efetivamente a 

responsabilidade do consumidor sore o débito, sua cobrança mostra-se 

arbitrária e ilegal, porquanto desprovida de justa causa. Na hipótese, 

identifico a probabilidade do direito deduzido, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, tis como 

os extratos do INSS (Id. 13669022) e o Boletim de Ocorrência (Id. 

13669042) O perigo de dano é evidente, caracterizado pela possibilidade 

de cobrança, em tese, indevida, descontada diretamente da pensão de 

caráter alimentar. 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. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, determinando que a parte ré SE ABSTENHA de realizar 

quaisquer lançamentos de débitos na pensão da Requerente, bem como a 

cobrança de tais valores por qualquer outro meio , até o julgamento final 

da presente ação. 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 
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designada para o dia 14 de agosto de 2018, às 11:30h – sala: Conciliação 

05, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado dos autores 

ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de junho de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013019-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO MIOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

EUROPAMOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013019-23.2018.8.11.0041. AUTOR: JORGE 

ALBERTO MIOTTO RÉU: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA., EUROPAMOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, DOMANI PRIME 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por JORGE ALBERTO MIOTTO contra FIAT CHRYSLER 

AUTOMÓVEIS, EUROPA MOTORS COM. VEIC. LTDA E DOMANI PRIME 

DIST. DE VEIC. E PEÇAS LTDA. Aponta a parte reclamante que adquiriu o 

veículo da JEEP, ano/modelo 2014/2015, Grand Cherokee LTD 

DIESEL/DIESEL, cor preta, chassi 1C4RJFBM6FC518924, placa FPZ - 2919, 

com garantia total e integral de 03 anos, encontrando-se o veículo com 

baixa quilometragem e dentro do período de garantia, dado pela fabricante 

Ocorre que logo após a aquisição, o veículo passou a apresentar defeitos 

constantemente e, segundo o autor, o automóvel já foi levado para a 

mecânica autorizada da terceira ré por pelo menos 13 vezes, totalizando 

mais de 200 dias parados. Conta que o imóvel foi levado ao conserto pela 

ultima vez em outubro/2017 e encontra-se reparado desde 13 de janeiro 

de 2018, contudo, tendo em vista que o prazo de garantia já se esgotou, o 

autor não está seguro em reaver o veículo. Assim, pretende a parte 

reclamante a concessão de liminar a fim de determinar que a reclamada 

substitua o veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições 

de uso, ou forneça um veículo, com as mesmas especificações do veículo 

que adquiriu, até o julgamento definitivo da demanda. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. I. Da tutela de evidencia 

O autor pugna que os pedidos sejam analisados sob a ótica da tutela de 

evidência prevista no art. 311 do CPC/2015. Observa-se que o parágrafo 

único do mesmo dispositivo prevê que apenas nas hipóteses dos incisos II 

e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Eis as referidas hipóteses: Art. 311. 

A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - 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. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. No caso em apreço tem-se que o pedido 

da parte autora não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas, 

portanto, não havendo falar em deferimento do pedido de tutela de 

evidência, já que o incido II exige além prova documental, que haja tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o 

que não é o caso. II. Da tutela de urgência 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 acolhimento. Na hipótese, 

identifico a probabilidade de o direito existir, notadamente por meio dos 

documentos que instruem a inicial, em que restaram demonstrados os 

defeitos apontados, os quais estão obstruindo a fruição normal do bem. 

Dentre os documentos, destaco o histórico de serviços (Id. 13197307) e a 

comprovação dos procedimentos junto ao Procon (Id. 13197308). O perigo 

de dano exsurge da impossibilidade do reclamante de se locomover, o que 

dificulta o exercício regular de suas atividades habituais, tendo em vista 

que os vícios apresentados acabam por tornar o bem adquirido impróprio e 

inadequado para o uso. Por outro lado, 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. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de liminar, 

determinando que as reclamadas CUSTEIEM, no prazo de 48h, a locação 

de outro veículo ao reclamante da mesma espécie, modelo e marca, ou de 

similares características com aquele objeto da presente lide, aferível da 

mesma faixa de preço e ano de fabricação, até ulterior manifestação 

deste juízo. 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 designada para o dia 14 de agosto de 2018, 

às 12h – Sala: Conciliação 05, com vistas à conciliação a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 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 
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apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

27 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016549-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016549-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por Odirley Nobre de 

Almeida, em desfavor de Telefônica Brasil S/A. Alega o autor que 

contratou os serviços de telefonia e internet da requerida, restando 

acordado que a empresa enviaria no endereço do cliente um “chip modem” 

para acesso a internet. Ocorre que o referido item não foi enviado ao seu 

endereço, mas a empresa já iniciou a cobrança das mensalidades, no 

valor de R$269,99 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove 

centavos). Pretende em sede de tutela de urgência a suspensão 

provisória da dívida em comento, no valor de R$269,99 (duzentos e 

sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) e seja a requerida 

compelida a se abster de inserir o nome da parte autora no rol de maus 

pagadores. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar em partes, eis que traz aos autos documentos 

que demonstram o fundamento relevante da demanda. O justificado receio 

de ineficácia do provimento final é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados por eventual inscrição negativa no nome da parte reclamante. 

Por outro lado, 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, procedendo-se novamente à inclusão. 

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO os pedidos liminares, determinando que a reclamada SE 

ABSTENHA de realizar a cobrança e de inserir o nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito referente ao débito de R$269,99 

(duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) debatido 

nos autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

limitada a R$10.000,00 (dez 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 

designada para o dia 14 de agosto de 2018, às 8h30min – Sala: 

Conciliação 07, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou 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). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 27 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016868-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCIANA ANGELICA ALBUQUERQUE MELO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016868-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

GERCIANA ANGELICA ALBUQUERQUE MELO MEDEIROS REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. GERCIANA ANGELICA ALBUQUERQUE MELO 

MEDEIROS, qualificada no processo em epígrafe, ingressou com a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS em desfavor de UNIC – 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, também identificado no processo. Narra a 

autora que iniciou seus estudos junto à requerida em 2011, contudo, 

devido a dificuldades financeiras, não conseguiu arcar com todos os 

custos da universidade. Conta que em 11/05/2015 procurou a instituição 

para resolver as pendências e renegociou o débito que encontrava-se no 

montante de R$9.178,36 (nove mil cento e setenta e oito reais e trinta e 

seis centavos). Alega que pagou todos os débitos em atraso, consoante a 

negociação feita, contudo, seu nome permanece inscrito junto aos órgãos 

de restrição. Por esta razão, postula pela concessão da tutela antecipada, 

de modo a determinar que a Requerida retire seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, tais como os relatórios de 

débitos e pagamentos (Id. 13693398) e o extrato atualizado do 

SPC/Serasa (Id. 13693399) O perigo de dano é evidente, tanto é pela 

possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos 

econômicos causados pela inscrição negativa no nome da parte 

reclamante, que ficará privada de realizar financiamentos e outras 

transações comerciais. Por outro lado, 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, procedendo-se 

novamente à inclusão. Por fim, entendo desnecessária a prestação de 

caução. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para determinar ao Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC e SERASA, a exclusão do nome da parte Requerente dos 

seus bancos de dados, tão somente em relação ao débito oriundo da 

empresa “UNIC”, no prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, determino, ainda, a 

intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de cobrar e reenviar o 
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nome da Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito 

discutido nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação 

por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem 

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 designada para o dia 14 

de agosto de 2018, às 10:30h – Sala: Conciliação 07, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

do autor ou 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). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de junho de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017318-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FERREIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017318-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LOURIVAL FERREIRA DE MAGALHAES REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A 

Cuida-se de Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais e Pedido 

de Tutela de Urgência ajuizada por Lourival Ferreira de Magalhães contra 

CAB Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto. 

Aponta a parte reclamante que a requerida efetuou o corte de 

abastecimento de água de sua residência, sob a alegação de ausência de 

pagamento da fatura do mês de abril de 2018, no valor de R$122,23 (cento 

e vinte e dois reais e vinte e três centavos). Alega o autor que não 

recebeu a referida fatura em casa, mas que realizou o referido pagamento 

na Casa Lotérica, mediante fornecimento da matrícula da unidade 

consumidora, correspondente a R$129,02 (cento e vinte e nove reais e 

dois centavos). Pretende a parte autora a concessão de liminar a fim de 

determinar que a reclamada restabeleça o fornecimento de água na 

unidade consumidora indicada na inicial e se abstenha de inserir o nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. É o breve relato. 

Fundamento e 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 o autor juntou aos 

autos documentos que comprovam as cobranças e o pagamento da 

referida fatura, até mesmo em montante superior. O perigo de dano 

exsurge da suspensão o serviço essencial da parte reclamante, mesmo 

estando em dia com os pagamentos, além de serem evidentes os prejuízos 

causados pela possível inscrição do nome do autor nos cadastros de 

restrição ao crédito. 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, determinando que a reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de 

água na matrícula indicada na inicial – Matrícula nº 85276-7 no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, até ulterior deliberação deste Juízo, bem como SE 

ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da parte reclamante nos cadastros 

de inadimplentes referente à fatura e débito do mês de Abril/2018. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de água. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 300,00 (trezentos 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 14/08/2018, às 

12h – Sala: Conciliação 07, 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). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no 

art. 98 do CPC. E ainda concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte 

autora indicar especificamente o valor que pretende receber a título de 

danos morais, não podendo, para tanto, ser vinculado ao salário mínimo, 

conforme determina o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal (art. 292, 

V, CPC). Ante a urgência que o caso requer, sirva-se cópia da presente 

como mandado, devendo ser cumprida pelo Oficial de Justiça Plantonista, 

se necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 27 de junho de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011053-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011053-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARLOS ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

Carlos Alberto Ferro Romanin da Silva contra Energisa – Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A. Aponta a parte autora que em 21/03/2018 foi 

notificada pela requerida a respeito da existência de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo-lhe cobrado o montante de R$200,01 

(duzentos reais e um centavos) a título de recuperação do consumo. 

Alega que tal cobrança é indevida, tendo em vista que somente os 

agentes da concessionária têm contato com os medidores e que sempre 

foi pessoa idônea. Ressalta que em 02/10/2017, antes do ocorrido, o autor 

solicitou uma revisão de consumo na sua unidade, pois acreditava que o 

valor comprado estava muito acima do seu real consumo, momento em que 

os funcionários da requerida realizaram uma vistoria técnica. Pretende a 

parte autora a concessão de liminar a fim de determinar que a reclamada 

se abstenha de suspender o fornecimento de energia na unidade 

consumidora indicada na inicial e de realizar a cobrança da dívida em 

análise. 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 em parte. Na hipótese, 

identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente por não ser 

permitido à parte ré utilizar-se da interrupção de serviço essencial para 

ver quitados débitos pretéritos decorrentes de falha no equipamento 

medidor, havendo para tanto medidas legais que não ferem o direito do 

consumidor. O perigo de dano exsurge da possibilidade de suspender o 

serviço essencial da parte reclamante e de ser constrangida a efetuar um 

pagamento supostamente indevido. Na hipótese apresentada na presente 

reclamação há orientação da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso no sentido da impossibilidade de suspensão no fornecimento do 

serviço. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO 

MEDIDO. IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR 

CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO 

ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É exigível o débito de energia elétrica consumida e não 

medida em razão de não-explicada alteração em seu padrão de consumo. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo 

não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. 

Situação verificada na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, 

tal como o de fornecimento de energia elétrica aos usuários 

consumidores, em face do preceito contido no art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. 4. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento como 

meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o 

suposto devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. 

Precedentes. 5. Verificado o corte indevido, ficando o estabelecimento 

profissional da autora sem energia elétrica por três dias, situação que lhe 

causou sérios incômodos, é de se reconhecer a ocorrência de dano 

moral.” (RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, 

Data da publicação no DJE 04/11/2010). 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 os pedidos liminares, determinando que a 

reclamada: a) SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora indicada na inicial – nº. 6/290425-8, no 

valor de R$200,00 (duzentos reais e um centavo), em relação à 

recuperação de consumo não faturado, e caso já o tenha feito, 

RESTABELEÇA no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o fornecimento de 

energia à unidade consumidora acima citada; b) SE ABSTENHA de exigir 

os débitos no valor de no valor de R$200,00 (duzentos reais e um 

centavo), em relação à recuperação de consumo não faturado, debatidos 

nos autos, até posterior dliberação; c) SE ABSTENHA de inserir o nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito de 

R$200,00 (duzentos reais e um centavo), debatido nos autos. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 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 

14/08/2018, às 08h – Sala: Conciliação 06, 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). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Cumpra-se com urgência, servido cópia da presente como mandado, 

devendo ser distribuído ao Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. 

Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de Junho de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007322-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DE ARRUDA (AUTOR)

C. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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CUIABÁ PJE n° 1007322-21.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/08/2018 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009031-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONEIDE SILVA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009031-91.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/08/2018 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009991-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SABINO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009991-47.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/08/2018 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009094-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009094-19.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/08/2018 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009161-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEN LEANDRO VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009161-81.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 
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Designo audiência de conciliação para o dia 29/08/2018 às 08:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009455-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009455-36.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/08/2018 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009528-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTOTER BALTAZAR QUINTILIANO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009528-08.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/08/2018 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008100-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008100-88.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/08/2018 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007067-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007067-63.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/08/2018 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 
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na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1049154 Nr: 46019-36.2015.811.0041

 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: ANANIA FERREIRA DE NORONHA

 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

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 03 de julho de 2018, às 10:00h, à realizar-se na Av. das Flores, 

n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim 

Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) telefones: 

(66)3025-3060/ 99223-7073. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 919464 Nr: 43084-57.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZERINETO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A

 Certifico que o médico perito designou perícia para o dia 13 de agosto de 

2018, às 8:00 horas, a ser realizado no HOSPITAL SOTRAUMA, Rua Dom 

Aquino, 355, Centro, Cuiabá/MT. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1120726 Nr: 19087-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN COMERCIO VAREJISTA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Certifico que a intimação de fl. 84 foi direcionada somente à parte autora.

Desta forma, procedo à republicação do referido despacho, 

encaminhando intimação à parte requerida:

"Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

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

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

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

IV, do CPC).

Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1043288 Nr: 43151-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVANI DOS SANTOS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, 

ÉDIO LOTUFO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16.196/MT, DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9.995

 Nos termos da legislação vigente, do art. 482, VI, da CNGC e, em 

cumprimento à determinação de fl. 257, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de encaminhar intimação a parte autora para manifestar acerca 

da proposta de acordo realizada em audiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 123919 Nr: 11596-70.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARONILSON ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRE-MODULO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, MARGARIDA MARIA PAELO PINTO, 

ADRIANO ALVES CORRÊA, NATAL ROSSETI, BEATRIZ RODRIGUES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

LUCHETTI RODRIGUES - OAB:12409-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI, da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de encaminhar intimação a parte exequente 

para manifestar acerca do documento juntado às fls. 382/387, no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 711009 Nr: 4015-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DE ARRUDA MAMEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISSA ESTELA RODRIGUES 

LOZADA - OAB:17807/O, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A
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 Em consequência, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, IV c/c 925 do CPC.Intime-se o exequente para 

apresentar dívida atualizada até o dia 20/06/2016.Após a expedição da 

certidão, intime-se o exequente para sua retirada. Em seguida, arquive-se 

o presente feito com as cautelas de praxe.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de 

junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 820319 Nr: 26560-19.2013.811.0041

 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: EVELYN BIANCA DE SOUZA ARANTES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, Rodrigo Pouso - OAB:12.333 -MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 184/189 , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 880621 Nr: 17155-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL GONZAGA DE FREITAS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 155/160 , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 305107 Nr: 15260-70.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LIMA GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da certidão de fl.112, nos termos do art. 482, VI 

da CNGC, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 722545 Nr: 18087-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT- GLOBAL VILLAGE TELECON LTDA., 

DISTR CUIABANA PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA, GÊNUS EDITORA 

GRÁFICA LTDA, BANCO BRADESCO S/A, CARTÓRIO DE PROTESTO DO 

4º OFÍCIO DA CAPITAL, BRASIL TELCEOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT, 

CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB:65.216/PR, FELIPE 

HASSON - OAB:17727-MT, FELIPE HASSON - OAB:42.682/PR, JOSÉ 

SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES 

VALLIM - OAB:4.717/MT

 Posto isto, considerando que o valor depositado satisfaz a obrigação, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Expeça-se o alvará para 

levantamento dos valores.A expedição do alvará deverá observar o 

disposto do art. 1º do Provimento 68/2018-CNJ.Transitado em julgado, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 

de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 424706 Nr: 8527-83.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERALDO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Desta forma, as decisões que possam afetar o patrimônio da empresa 

recuperando, inclusive, com prejuízo ao cumprimento do planto de 

recuperação, devem ser tomadas e executadas pelo Juízo Universal da 

Recuperação.Posto isto, intime-se o exequente para apresentar o cálculo 

atualizado do seu crédito, em cinco dias.Após, oficie-se ao Juízo da 

Recuperação e ao Administrador Judicial com desta decisão, da sentença, 

certidão de trânsito em julgado e cálculo atualizado para as medidas 

pertinentes, inclusive constrição.Expedido o oficio, o processo deverá 

ficar suspenso até o depósito judicial do valor devido, devendo a 

secretaria lançar o código de suspensão no sistema Apolo.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 6047-50.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA 

CASTRO JUNIOR - OAB:20.937-O/MT

 Vistos.

A assinatura do advogado do executado na petição de acordo não é 

original.

Diante disso, intime-se o executado para ratificar o acordo acostado às p. 

394/396, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 732135 Nr: 28292-06.2011.811.0041

 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: E-CUIABÁ SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A

 Vistos.

O Plano de Recuperação Judicial da ré foi devidamente homologado no 

processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca 

do Rio de Janeiro/RJ, com a determinação do prosseguimento das ações 

que se encontravam suspensas.

O TJMT manteve a sentença proferida nos autos (p. 357/362).
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Intimadas as partes para requerer o que de direito, estas quedaram-se 

inertes (p. 366), razão pela qual determino o arquivamento do processo 

com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1051499 Nr: 47161-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO MELEU CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos.

Com a homologação do Plano de Recuperação Judicial no processo n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ, foi determinado o prosseguimento das ações que se 

encontravam suspensas.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

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

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1057812 Nr: 49953-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SIMÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

O Plano de Recuperação Judicial foi homologado no processo n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ, com a determinação do prosseguimento das ações que se 

encontravam suspensas.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

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

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1067390 Nr: 54246-15.2015.811.0041

 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: IZABEL HENRIQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos.

Com a homologação do Plano de Recuperação Judicial no processo n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ, foi determinado o prosseguimento das ações que se 

encontravam suspensas.

As partes requereram a audiência de conciliação (p.64 e 66).

Posto isto, designo o dia 26/09/2018, às 10:00 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.

 Intimem-se todos para comparecer à audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 383571 Nr: 19892-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINCOFARMA - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA 

DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A

 Em consequência, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, IV c/c 925 do CPC.Intime-se o exequente para 

apresentar dívida atualizada até o dia 20/06/2016.Após a expedição da 

certidão, intime-se o exequente para sua retirada. Em seguida, arquive-se 

o presente feito com as cautelas de praxe.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de 

junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 341120 Nr: 11562-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271/O, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Em análise deste processo, infere-se que o trânsito em julgado do 

acórdão ocorreu em maio/2016 (p.247), ou seja, o crédito foi constituído 

antes da recuperação judicial. Logo, se trata de crédito 

concursal.Registro, ainda, que realizado o bloqueio de valores a 

executada não apresentou manifestação, deixando decorrer o 

prazo.Entretanto, considerando que a constrição ocorreu em 

fevereiro/2017 e, a fim de evitar qualquer nulidade, determino a intimação 

da executada, por meio de seu advogado, bem como do Administrador 

judicial para apresentarem manifestação sobre os valores bloqueados, no 

prazo de quinze dias.Cuiabá, 26 de junho de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 52 de 640



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 320374 Nr: 22436-03.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE ARAÚJO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT, ROSANA LÓRIS AZEVEDO - OAB:15.344/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Em análise deste processo, infere-se que o trânsito em julgado do 

acórdão ocorreu em março/2012 (p.378), ou seja, o crédito foi constituído 

antes da recuperação judicial. Logo, se trata de crédito concursal.No 

caso, há impugnação ao cumprimento de sentença e, de acordo com o 

item 2 do Aviso sobre os Créditos, disponibilizado no endereço eletrônico 

da recuperação judicial (www.recuperaçãojudicialoi.com.br):“2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem.”Intime-se o exequente para se manifestar sobre a impugnação, no 

prazo de quinze dias.Cuiabá, 26 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 386931 Nr: 23047-82.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBO ATACADO DE UTILIDADES DO LAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA KARLLA B. CASTRO - 

OAB:14.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6835/MT

 Posto isto, considerando que o valor depositado satisfaz a obrigação, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Intime-se a parte autora, ora 

exequente para informar os dados bancários para expedição do 

alvará.Expeça-se o alvará para levantamento dos valores.A expedição do 

alvará deverá observar o disposto do art. 1º do Provimento 

68/2018-CNJ.Transitado em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1158470 Nr: 35279-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECI CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT

 Vistos.

Intime-se a ré ré para assinar a petição de p. 730/733, eis que apócrifa.

Após a assinatura, intime-se a autora para se manifestar sobre a petição 

da ré de p. 730/733, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1054503 Nr: 48549-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 

VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SANTA MARIA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJCA FACHOLI ADMINOSTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, JOÃO CARLOS FACHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA SANCHES 

VICENTE - OAB:6.485 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:3963/MT, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4336-A/MT, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A

 [...] Diante disso, reconsidero a decisão de p. 548 e determino que o 

pagamento dos honorários periciais seja na proporção de 50% para as 

partes.Intime-se a ré para efetuar o pagamento da diferença dos 

honorários periciais, em quinze dias.Nos termos do art. 477, § 2º, do CPC, 

defiro o pedido da p. 479/492, eis que relevante os questionamentos 

formulados pelos autores.Intime-se o perito para esclarecer os pontos 

divergentes apontados, bem como responder aos quesitos 

complementares formulados pelos autores, em quinze dias.Aportando nos 

autos o laudo complementar, intimem-se as partes para apresentar 

manifestação, em quinze dias.Intimem-se todos.Cuiabá, 27 de junho de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754366 Nr: 6345-56.2012.811.0041

 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: MVDSSB, ALESSANDRA DA SILVA, DELCIDES 

SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EREMITA LAURA DA SILVA 

OURIVES - OAB:12744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, providenciar os documentos solicitados à fl. 414, 

necessários para a abertura de conta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 6047-50.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA 

CASTRO JUNIOR - OAB:20.937-O/MT

 Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por Murilo Espinola de 

Oliveira Lima e Ozana Baptista Gusmão contra Condomínio Moradas da 

Villa Real.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Assim, diante do termo de acordo apresentado às fls. 394/396 e 402/404, 

outro caminho não há senão a homologação do acordo pactuado.

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, 

diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, e 924, III, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios são abrangidos no acordo.

Consigno que, conforme extrato anexo, o valor bloqueado já foi 

transferido para a Conta Única Judicial, e não há outros bloqueios sobre a 

conta da parte executada.

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

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 350697 Nr: 21114-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SECUNDINO H. NETO - 

OAB:8883 MT

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

OAB:17826/A

 Certifico que, devido à Decisão de fl. 865 não ter sido publicado em nome 

de patronos do executado, procedo a sua republicação.

"Autos n.º 350697 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 864, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2016.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 23301 Nr: 3146-85.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A, UNIC - IUNI 

EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAL DAS ARARAS, CAL DAS ARARAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDREA C. MAURO MARTINS - 

OAB:6.155/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4699

 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. 228, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 74627 Nr: 10659-02.1999.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIRÓ CINE TV LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARDIB - OAB:1822 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Certifico que decorreu o prazo, sem manifestação pelo executado, para 

cumprimento da obrigação.

Assim, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para manifestar-se em prosseguimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 259572 Nr: 21115-64.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON ROYALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração apresentados às fls. 808/809 

são tempestivos. Sendo assim, nos termos do art. 482,VI, da CNGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

ofertar suas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 807608 Nr: 14059-33.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DREAMS TURISMO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON PORTELA FERREIRA - 

OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls.230/235 é tempestivo.

 Desta forma, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerente 

para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 137246 Nr: 21653-50.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA NASCIMENTO LTDA.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 393/2003

Código: 137246

Vistos e etc.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art. 795, §4° do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, DESENTRANHE-SE a petição de p. 134/143 entregando-os ao seu 

peticionante, que deverá distribui-lo nos termos do Título III, Capitulo IV, do 

Código de Processo Civil de 2015.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035146-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE JOSE CUSTODIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943/O-O (ADVOGADO)

MARIA ELENA DA SILVA OAB - 384.312.541-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL CAMILO MARTELO 89538200144 (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO (RÉU)

GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 54 de 640



 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 29 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: 1034387-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MARINA BUENO PROENCA DROSGHIC (AUTOR)

B. P. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATAGIBA PROENCA OAB - MT21857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 29 de junho de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029489-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.C. PARDAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EPP (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo 05 dias. 29 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008891-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA ELIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Indefiro o pedido contido na petição de ID 13670751, posto que 

o Aviso de Recebimento relativo a citação da requerida Citavel 

Distribuidora de veículos Ltda já foi juntado nos autos no dia 27/06/2018 

(ID 13878058), portanto, dando início ao prazo para o cumprimento da 

tutela de urgência deferida em ID 13290078. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação designada nos autos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003953-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MARIA ROBLES DA SILVA (RÉU)

ADEMIR PAULINO DA SILVA (RÉU)

CLAUDIA MARIA VITORIA LOUREIRO DA CUNHA (RÉU)

ODETE VANDE KERHKROFF (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO)

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT0012839A-O 

(ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar as 

contestações, no prazo de 15 (quinze) dias. 29 de junho de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003383-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA RIBEIRO DE BARROS MONTEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003383-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: ALESSANDRA 

RIBEIRO DE BARROS MONTEIRO Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A ajuizou a presente Ação de Execução em face de 

Alessandra Ribeiro de Barros Monteiro, ambos qualificados e 

representados nos autos. Citada, a Executada se manifestou nos autos (id 

n. 9862951) alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição e excesso 

de execução. Manifestação do Exequente (id n. 10376999). Relatado o 

necessário. Decido. A Executada aduz a ocorrência de prescrição, 

argumentando que a contagem do prazo se inicia a partir do vencimento 

antecipado da dívida. Observa-se que na espécie, por se tratar de 

cobrança de débito decorrente de contrato de empréstimo, ou seja, de 

dívida líquida constante em instrumento particular, aplica-se o disposto no 

artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Logo, a pretensão prescreve em 

05 (cinco) anos. Ocorre que, embora o argumentado pela Executada, o 

termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do 

vencimento da última parcela, por se tratar de contrato com parcelamento 

do débito, ainda que a cláusula contratual estabeleça para o caso de 

inadimplemento o vencimento antecipado da dívida. Nesse sentido: 

PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO 

ANTECIPADO. IMPROPRIEDADE. I. O vencimento antecipado do contrato 

não antecipa o termo inicial da prescrição da ação de execução em favor 

dos inadimplentes, que deram causa à rescisão. II. Agravo improvido. (STJ 

- AgRg no REsp 802.688/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 26/02/2007, p. 604). Em 

assim sendo, e por se incontroverso nos autos que a última parcela do 

contrato ora executado venceu no dia 10/04/2013, não há que se falar em 

prescrição no caso em apreço, haja vista que a presente demanda foi 

ajuizada em 08/02/2017, portanto, dentro do prazo legal. Desta forma, 

rejeito a prejudicial de mérito de prescrição. Para apreciação da alegação 

de excesso de execução, determino que os autos sejam remetidos à 

Contadoria Judicial para que apresente o valor do saldo exequendo. Do 

cálculo, às partes. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009784-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILFRAN OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009784-82.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GILFRAN OLIVEIRA RÉU: FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 
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Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. O Requerido 

arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Ocorre que, embora o 

argumentado, entendo que a matéria se confunde com o mérito da questão 

trazida à exame, haja vista que há a necessidade de verificar eventual 

responsabilidade do nosocômio requerido com a morte do menor. Em 

assim sendo, a referida preliminar será apreciada no momento da 

sentença. Por consequência, não há que se falar em denunciação à lide 

da Santa Casa de Cuiabá. Estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado. Fixo como ponto controvertido da presente demanda a 

comprovação da responsabilidade do Requerido pelo evento morte do 

menor A. S. O. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, justifiquem outras provas e o que pretendem comprovar para sanar a 

controvérsia. Na oportunidade as partes poderão manifestar interesse na 

realização de audiência conciliatória. Independente disto, defiro a 

expedição de ofício à Santa Casa de Cuiabá, como pretendido na 

contestação (id n. 10047101 - item III dos pedidos). Com os documentos, 

intimem-se as partes para ciência, com prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017058-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNATAN ROBERT GONCALVES ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE 

VEICULOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITARA TAIARA RAMOS SILVA OAB - MG129999 (ADVOGADO)

LARA AMANTES PEIXOTO OAB - MG180560 (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. 29 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016415-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016415-08.2018.8.11.0041. AUTOR: ANA 

RITA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Observa-se junto ao sítio eletrônico do Sincor-MT 

(Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), 

http://www.sincormt.com.br, a existência de espaço eletrônico específico 

para tratar sobre o DPVAT, com informações precisas quanto aos Pontos 

de Atendimento na Capital e em outras comarcas do Estado de Mato 

Grosso. Assim, e conforme relatado pelo próprio Requerente na inicial 

(pág. 06), ao mencionar sobre o atendimento realizado junto à Requerida, 

existe ponto de atendimento específico para realização do requerimento 

administrativo, não necessariamente precisando ser realizado junto à 

Requerida ou qualquer outra seguradora que faz parte do consórcio dos 

seguros DPVAT, como pretendido. Dessa forma, e em observância aos 

artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, intime-se a parte Requerente 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar a 

impossibilidade de realizar o requerimento administrativo junto ao 

Sincor-MT, sob pena de extinção do processo. Transcorrido o prazo, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016471-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016471-41.2018.8.11.0041. AUTOR: 

OSMAR FERREIRA CABRAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se junto ao sítio eletrônico do 

Sincor-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras 

de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), 

http://www.sincormt.com.br, a existência de espaço eletrônico específico 

para tratar sobre o DPVAT, com informações precisas quanto aos Pontos 

de Atendimento na Capital e em outras comarcas do Estado de Mato 

Grosso. Assim, e conforme relatado pelo próprio Requerente na inicial 

(pág. 06), ao mencionar sobre o atendimento realizado junto à Requerida, 

existe ponto de atendimento específico para realização do requerimento 

administrativo, não necessariamente precisando ser realizado junto à 

Requerida ou qualquer outra seguradora que faz parte do consórcio dos 

seguros DPVAT, como pretendido. Dessa forma, e em observância aos 

artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, intime-se a parte Requerente 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar a 

impossibilidade de realizar o requerimento administrativo junto ao 

Sincor-MT, sob pena de extinção do processo. Transcorrido o prazo, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001082-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA VIANA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(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. 29 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1016079-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE OLIVEIRA ARRUDA (AUTOR)

TELMA NEGRIS ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR DE SOUZA SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016079-04.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON DE OLIVEIRA ARRUDA, TELMA NEGRIS ARAUJO RÉU: FABIO 

JUNIOR DE SOUZA SIQUEIRA Vistos etc. Observa-se que a parte Autora 

não identificou os documentos junto ao sistema PJE conforme estabelece 

o artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP, in verbis: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 
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correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. – grifei. O Requerente ao anexar os documentos que 

a c o m p a n h a m  s u a  i n i c i a l  i d e n t i f i c o u - o s  c o m o 

“ D o c u m e n t o s - A n d e r s o n - e - T e l m a - - - c o m p l e t o - 1 - 1 0 ” , 

“ D o c u m e n t o s - A n d e r s o n - e - T e l m a - - - c o m p l e t o - 1 1 - 2 0 ” , 

“ D o c u m e n t o s - A n d e r s o n - e - T e l m a - - - c o m p l e t o - 2 1 - 3 0 ”  e 

“Documentos-Anderson-e-Telma---completo-31-39”, o que dificulta o 

exame dos autos digitais. Desse modo, intime-se a parte Requerente para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, procedendo nova juntada 

dos documentos que acompanham a inicial, identificando cada um deles 

conforme a norma acima, sob pena de indeferimento da exordial. Com a 

emenda, determino a exclusão do sistema PJE dos documentos juntados 

de forma equivocada com a inicial. Além disso, e no mesmo prazo acima 

fixado, determino que a parte Requerente regularize a representação 

processual de Telma Negris Araújo, também sob pena de indeferimento da 

exordial. Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1016133-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DIANE WOLMUTH SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016133-67.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEIDY DIANE WOLMUTH SILVA Vistos etc. Postergo a 

apreciação do pedido de tutela de urgência para após a manifestação do 

Ministério Público. Saliento a ausência de prejuízo à Requerente, pois 

consta na inicial que a urgência da medida se refere apenas para 

apresentação de sua tese no doutorado a partir de agosto de 2019. 

Remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016708-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BATISTA DA MOTA (REQUERIDO)

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA (REQUERIDO)

JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FLAVIA CAVICHIOLI DA SILVA (REQUERIDO)

ADNAN JOSE ZAGATTO RIBEIRO (REQUERIDO)

LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES (REQUERIDO)

COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016708-75.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES, LUCIANE 

BORBA AZOIA BEZERRA, FLAVIA CAVICHIOLI DA SILVA, ANTONIO 

BATISTA DA MOTA, JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA, ADNAN JOSE 

ZAGATTO RIBEIRO, COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E 

TECNOLOGIA LTDA Vistos etc. Com base na Resolução n. 11/2017/TP do 

Tribunal de Justiça, determino a imediata redistribuição da presente Carta 

para a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular desta 

Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da urgência que o caso 

requer. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018458-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES (REQUERIDO)

SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018458-15.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GERALDO ANTONIO DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES, SELMA 

ROSANE SANTOS ARRUDA Vistos etc. Com base na Resolução n. 

11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata redistribuição da 

presente Carta para uma das Varas Especializadas em Fazenda Pública 

desta Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da urgência que o 

caso requer. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018072-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARQUES LUCAS (REQUERENTE)

ZEFERINO MOREIRA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS REGGIORI ALMEIDA OAB - TO8118 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

CLOVES GUIMARAES FERREIRA (REQUERIDO)

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018072-82.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ZEFERINO MOREIRA LUCAS, TEREZINHA MARQUES 

LUCAS REQUERIDO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. 

A., CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, 

CLOVES GUIMARAES FERREIRA Vistos etc. Cumpra-se a deprecata e 

após, devolva-se à Comarca de origem. Sirva a presente decisão como 

mandado. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018449-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DIJAN DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA VANZO MOMMENSOHN OAB - PR65691 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CABRAL DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018449-53.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WELLINGTON DIJAN DE ARRUDA REQUERIDO: VINICIUS 

CABRAL DA COSTA Vistos etc. Cumpra-se a deprecata e após, 

devolva-se à Comarca de origem. Sirva a presente decisão como 

mandado. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018505-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Agencia de Fermento do Etado de Mato Grosso - MT Formento 

(REQUERIDO)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018505-86.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NOELI GONZAGA DA SILVA REQUERIDO: COMPANHIA DE 
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HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, AGENCIA DE 

FERMENTO DO ETADO DE MATO GROSSO - MT FORMENTO Vistos etc. 

Cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de origem. Sirva a 

presente decisão como mandado. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018094-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMI DE SOUZA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018094-43.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALDEMI DE SOUZA SALES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. O Requerente relata na inicial 

que houve a suspensão dos serviços prestados pela concessionária 

Requerida, em razão de não ter pago diversas faturas de energia elétrica, 

que, supostamente, não condizem com o real consumo da sua residência 

(unidade consumidora n. 64154407). Em determinado momento da inicial 

aponta que as faturas de março/2016 e setembro/2017 encontram-se com 

consumo faturado em quantia exorbitante. Em outro momento, aponta que 

houve a suspensão dos serviços em razão do atraso de pagamento das 

faturas que “para sua surpresa eram as referidas contas, dos 

supracitados meses, Dezembro/2015 e Janeiro/2016” – sic pág. 2 da inicial 

(id n. 13833668) – grifei. Ou seja, o Requerente menciona faturas 

diversas, que confundem na apreciação do feito. Consta também na inicial 

que as faturas referentes aos meses de abril, maio e junho de 2016 

possuem disparidade, não concordando com o consumo apurado, e que a 

Requerida cobra o valor de R$ 12.891,73 (doze mil, oitocentos e noventa e 

um reais e setenta e três centavos) para restabelecer os serviços, 

quando na realidade o valor devido perfaz R$ 2.563,65 (dois mil, 

quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

conforme confessa o Autor. Ocorre que, embora o acima exposto, o 

Requerente pretende a concessão de tutela de evidência para consignar 

apenas a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), relativa a 

fatura de julho de 2017, que sequer havia sido mencionada na inicial. 

Portanto, resta em evidência que a inicial é confusa, o que prejudica a 

análise dos autos, em especial o contraditório e ampla defesa. Como se 

sabe, se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, a 

inicial deve ser indeferida (artigo 330, §1º, inciso III, do Código de 

Processo Civil). Em assim sendo, intime-se o Requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sanando o vício acima apontado, sob 

pena de indeferimento da exordial. No mesmo prazo, determino que o 

Requerente regularize sua representação processual, juntado o 

instrumento procuratório aos autos, também sob pena de indeferimento da 

inicial. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015567-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA MARQUES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015567-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SANTANA MARQUES DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se junto ao sítio eletrônico do 

Sincor-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras 

de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), 

http://www.sincormt.com.br, a existência de espaço eletrônico específico 

para tratar sobre o DPVAT, com informações precisas quanto aos Pontos 

de Atendimento na Capital e em outras comarcas do Estado de Mato 

Grosso. Assim, e conforme relatado pelo próprio Requerente na inicial 

(pág. 06), ao mencionar sobre o atendimento realizado junto à Requerida, 

existe ponto de atendimento específico para realização do requerimento 

administrativo, não necessariamente precisando ser realizado junto à 

Requerida ou qualquer outra seguradora que faz parte do consórcio dos 

seguros DPVAT, como pretendido. Dessa forma, e em observância aos 

artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, intime-se a parte Requerente 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar a 

impossibilidade de realizar o requerimento administrativo junto ao 

Sincor-MT, sob pena de extinção do processo. Transcorrido o prazo, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007754-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR ADVOCACIA S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT0015429A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASIEL BEZERRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo as emendas da inicial contidas em ID 12878564 e ID 

12515398, bem como, seus documentos, por consequência, exclua os 

documentos de ID 12195630 à ID 12432211. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de setembro 

de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017227-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JURACY AMORIM DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ivone Campos Freire OAB - MT9912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017227-84.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA JURACY AMORIM DA FONSECA REQUERIDO: 

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, UNIMED SEGURADORA S/A Vistos etc. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as 

partes deverão apontar as questões de fato e de direito que entenderem 

pertinentes ao julgamento da lide. Na oportunidade as partes poderão 

manifestar interesse na realização de audiência conciliatória. Havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para 

o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014842-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA APARECIDA INASO (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014842-66.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CRISTINA APARECIDA INASO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte 

Requerente para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

cumprimento voluntário da obrigação pela seguradora Requerida. Após, 

imediatamente conclusos. Inexistindo manifestação, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo, em razão do trânsito em julgado da 

sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029009-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVANIA GUIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029009-88.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSEVANIA GUIA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte 

Requerente para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

cumprimento voluntário da obrigação pela seguradora Requerida. Após, 

imediatamente conclusos. Inexistindo manifestação, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo, em razão do trânsito em julgado da 

sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005927-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005927-28.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ANGELA GONCALVES RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para que manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca do cumprimento voluntário da obrigação 

pela seguradora Requerida. Após, imediatamente conclusos. Inexistindo 

manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

em razão do trânsito em julgado da sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013193-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS DE ALCANTARA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT0019555A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIR FERREIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013193-66.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA DOS ANJOS DE ALCANTARA BEZERRA RÉU: VALTUIR FERREIRA 

SILVA Vistos etc. Recebo o pedido de Cumprimento de Sentença, anote 

junto ao sistema PJE. Intime-se a parte Executada pessoalmente para que 

efetue o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação. Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, 

arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015136-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINIO POZZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. A parte Exequente requer a concessão do benefício de pagar 

as custas processuais ao final da lide, deixando, contudo, de demonstrar 

que incapacidade provisória de pagar as despesas processuais. Portanto, 

nos termos do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência momentânea, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso o Exequente 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016123-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI ARAUJO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO FRANCA DA GUIA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015), sob pena de 

indeferimento do pedido. Caso o autor não declare renda e/ou possua 

holerite, deverá apresentar os 03 últimos extratos de suas contas 

bancarias. Ademais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme preconiza o artigo 321 do CPC, a fim 

de indicar a sua opção pela realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou mediação (art. 334 CPC), nos termos do que dispõe o artigo 

319, inciso VII, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Nas mesmas condições acima 

mencionadas, intime-se a parte autora para que informe o endereço 

eletrônico de ambas as partes ou justifique a impossibilidade de 

informá-los, bem como, informe sua profissão, conforme estabelece o art. 

319, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034484-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON BRITO DE LIMA (RÉU)

CELIA REGINA CAMPELO (RÉU)

EDBERG CAMPELO REZENDE (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda da inicial contida em ID 10885578, por 

consequência, proceda a exclusão dos documentos de ID 10123234, ID 

10123463, bem como, de ID 10124467 à ID 10125697. Dando continuidade 

as análises, observo que a parte Autora requer a concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar 

documentalmente que necessita do referido benefício. Portanto, nos 

termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, intime-a para emendar 

sua inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia das 

três últimas declarações de imposto de renda e/ou de seus holerites, sob 

pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. 

Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso a Autora não declare renda 

e/ou não possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos extratos de 

suas contas bancarias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000821-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PAIVA BARBOSA (AUTOR)

CRISTIANE PAIVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO)

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autor, através de seu patrono 

para que informe o CPF ou CNPJ do favorecido para expedição do alvará.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003473-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA VIANA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER WILSON DEIRO GUNDIM OAB - SP356265 (ADVOGADO)

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003473-75.2017.8.11.0041. AUTOR: 

KARLA VIANA REZENDE RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as 

partes deverão apontar as questões de fato e de direito que entenderem 

pertinentes ao julgamento da lide. Na oportunidade as partes poderão 

manifestar interesse na realização de audiência conciliatória. Havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para 

o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001404-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS LIQUIDAS, 

DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - COOPTRANS-MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001404-70.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS 

LIQUIDAS, DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - COOPTRANS-MT REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as 

partes deverão apontar as questões de fato e de direito que entenderem 

pertinentes ao julgamento da lide. Na oportunidade as partes poderão 

manifestar interesse na realização de audiência conciliatória. Havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para 

o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001404-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS LIQUIDAS, 

DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - COOPTRANS-MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001404-70.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS 

LIQUIDAS, DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - COOPTRANS-MT REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as 

partes deverão apontar as questões de fato e de direito que entenderem 

pertinentes ao julgamento da lide. Na oportunidade as partes poderão 

manifestar interesse na realização de audiência conciliatória. Havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para 

o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009767-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DE SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009767-46.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLEBER DE SOUZA FERREIRA RÉU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. No mesmo 

prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as questões de fato 

e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da lide. Na 

oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos para apreciação das 

provas pretendidas ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006302-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIUSENER SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006302-29.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: GIUSENER SILVA ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. No mesmo 

prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as questões de fato 

e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da lide. Na 

oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos para apreciação das 

provas pretendidas ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008138-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI MARIA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008138-37.2017.8.11.0041. AUTOR: ZELI 

MARIA DA CONCEICAO RÉU: OI MOVEL S.A Vistos etc. Determino que a 

Secretaria retifique o polo passivo junto ao sistema PJE, para constar 

como requerida a empresa Oi S/A, conforme pleiteado na contestação. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as 

partes deverão apontar as questões de fato e de direito que entenderem 

pertinentes ao julgamento da lide. Na oportunidade as partes poderão 

manifestar interesse na realização de audiência conciliatória. Havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para 

o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018860-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CASTELAN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018860-67.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO CASTELAN JUNIOR REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos etc. Considerando o depósito efetivado na petição de id n. 

9306736, intime-se a parte Requerente para que manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca do cumprimento voluntário da obrigação pela 

Requerida. Após, imediatamente conclusos. Inexistindo manifestação, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, em razão do 

trânsito em julgado da sentença. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 757686 Nr: 9880-90.2012.811.0041

 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): SERGIO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ALFARO - 

OAB:15.941/MT, DIEGO A VARGAS NUNES - OAB:10.220, EDUARDO 

THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, conforme requerido em fl. 104, 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.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 221278 Nr: 29431-03.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE MARIA RONDON NARITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA 

LEMOS DA SILVA PENHA - OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO 

CORREA RIBEIRO - OAB:7.991/MT, MARCIO RONDON SILVA - 

OAB:107060/MG

 Vistos etc.

Deixo de apreciar a alegação de litispendência entre o presente feito e a 

ação de cód. 221127, conforme alegado pela Executada às fls. 281/282, 

diante da impossibilidade de discussão de matéria preclusa, haja vista que 

a decisão de fls. 265/267 não foi alvo de recurso (fl. 269).

 Por outro lado, entendo que tal fato não caracteriza nenhuma das 

hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual indefiro o pedido de condenação da Executada por litigância de má-fé 

(item “e” do pedido de fl. 507).

 Indefiro os pedidos de itens “b” e “c” da petição de fl. 507, por ausência 

de previsão legal para deferimento dos pleitos e em observância à ordem 

preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, conforme requerido no 
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item “a” da petição supracitada, que caso positiva servirá o respectivo 

extrato de termo de penhora.

Caso positiva a penhora, intime-se a parte Executada.

Independente do resultado da busca de bens, com base no artigo 782, 

§3º, do Código de Processo Civil, defiro a inclusão do nome da Executada 

junto ao rol dos órgãos de inadimplentes, conforme requerido no item “b” 

da supracitada petição, que será realizado via sistema Serasajud. O 

extrato segue anexo à presente.

Em caso de pagamento da obrigação, determino que a Exequente informe 

este Juízo imediatamente, para cancelamento da inscrição (artigo 782, §2º, 

do Código de Processo Civil).

 Dos resultados, manifeste a parte Exequente.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 93876 Nr: 18246-70.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE - BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MASSAYKI YAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Retifique-se o tipo de ação na capa dos autos, para constar como Ação 

de Execução.

Intime-se o Executado acerca da penhora efetivada via sistema Bacenjud.

Defiro a busca de bens do Executado junto ao Sistema RENAJUD, 

conforme requerido, que caso positiva servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora.

Sendo positiva a penhora de bens via sistema Renajud, intime-se a parte 

Executada para ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Independente do resultado acima, defiro a busca de bens imóveis em 

nome do Executado, que será realizada via sistema Anoreg/MT. O extrato 

do sistema Anoreg/MT segue anexo à presente decisum e, caso a parte 

Exequente tenha interesse, deverá se dirigir até o respectivo Cartório para 

solicitar cópia dos registros.

Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 180949 Nr: 27988-51.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS CLECI LIMA DERKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARCKY SOCIEDADE DE CRÉDITO 

IMOBILIÁRIO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:17195/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:7108-A MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o ofício de fls. 544, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 783632 Nr: 37370-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHECCHIN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 750904 Nr: 2645-72.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU DE PAULO MIRANDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:7670/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Lethycia Guerreiro Zanin

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 910799 Nr: 37397-02.2014.811.0041

 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: DSBLN, ICC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, ROGERIO TELLES DE CARVALHO - OAB:11461 -B, 

VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - OAB:18333-O, VICTÓRIA 

CAROLINE GOMES DE GODOY PINTOR - OAB:21.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

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

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para manifestar acerca das fls. 770 e 773, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 917027 Nr: 41448-56.2014.811.0041

 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: ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ ZOLI DELAZARI, ANA MARIA 

GUEDES ZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA ACAPULCO LTDA, APOLONIO 

BOURET DE MELO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:7.547/MT, PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO 

- OAB:18.498/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado, 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.: 968204 Nr: 8370-37.2015.811.0041

 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: ICC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO TELLES DE CARVALHO 

- OAB:11461, VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - 

OAB:18333-O, VICTÓRIA CAROLINE GOMES DE GODOY PINTOR - 

OAB:21.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT 6358

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 62 de 640



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

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para manifestar acerca das fls. 658 e 661, no prazo de 05 (cinco) dia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 945767 Nr: 57890-97.2014.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIMA VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 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 da devolução da correspondência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 168307 Nr: 17868-46.2004.811.0041

 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: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN LTDA, AGROPECUÁRIA PALMEIRA 

LTDA, WILSON NATAL FERRARIN, RONALDO FERRARIN, TONI FERRARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:OAB/MT 19741, ROSE MIRIAN PELACANI - OAB:4209-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZA BENEDITA DE JESUS - 

OAB:2728/MT, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Certifico que torno sem efeito a publicação do movimento "Certidão", de 

07/03/2018, disponibilizado no DJE nº 10246, de 27/04/2018 e publicado no 

dia 30/04/2018, em razão de não tratar-se de complementação de laudo e 

sim de solicitação do perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 739598 Nr: 36260-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESC/AR/MT- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE TAL, BENEDITO SANTANA DE 

ARRUDA, LUIZ PEREIRA DA SILVA, DIVA DIAS DE ANDRADE, JULIANO 

FLAVIO DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO LAUZE DE AMORIM, JOSE CARLOS 

FERREIRA DA SILVA, ANA RITA NUNES DE RODRIGUES, ANDERSON 

PEREIRA DE QUEIROS, KELIA ADRIANA DOS SANTOS, BENEDITO 

FERNANDES, PAULO MARTINS CARNEIRO, RAFAEL APARECIDO 

QUEIROS DE AMORIM, ALEX BORGES DA SILVA, JOSÉ ANGELO DE 

FREITAS, ARIANE CONCEIÇAO DA SILVA NASCIMENTO, KATIA ROSANE 

DA SILVA, VALÉRIA PEREIRA, ANDERSON FERREIRA DA SILVA LOPES, 

EDIVALDO SERGIO SOUZA DA SILVA, BENEDITA RITA DE ARRUDA, 

SILVELINO ALVES DA SILVA, SAMARA MUNIKE SOUZA DE ALMEIDA, 

VALMIR LINHARES, DIVANÉSIO PEREIRA DOS SANTOS, VANUSA 

SILVEIRA DE SOUZA, LENIL DA COSTA, BENTO JOSÉ DA SILVA, 

ALCYONE DE OLIVEIRA SILVA DIAS, SANDRA MARIA ROCHA DE 

OLIVEIRA NUNES, PAULO CESAR TAVARES DA SILVA, LOURIVAL 

VIEIRA SARDINHA, ELZA DE OLIVEIRA E SILVA, SÔNIA APARECIDA DOS 

SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS DUARTE, GRACIELE BUSTAMENTE DA 

SILVA, NEUZETE PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS 

MENEZES, MARINALVA DE OLIVEIRA SILVA, LUCINETE DE OLIVEIRA 

MORAES, CELSO CINTRA, JOHN LENNON NERES DO PRADO, JOSELITO 

PEREIRA DOS SANTOS, FRANCINEI DOS SANTOS, VALMIR DA 

CONCEIÇÃO, MARCOS PINTO TAPAJÓS, JOSE SOUZA MAIA, JACKELINE 

SILVA MANUAIA, DALZIRE SANTOS DE SOUZA OLIVEIRA, DIVA ALVES 

PEDROSO, ADEILTON PEDROSO DA SILVA, VITORINA, DAIANY OLIVEIRA 

ROCHA, FABIO OLIVEIRA DA SILVA, LUIZ EDUARDO DA SILVA LIMA, 

ARIONE FERNANDESFEDERICI, LUIZ CARLOS DA SILVA, RONALDO 

RODAS ARECO, FABIANA DA SILVA CARNEIRO, ADENILSON FELICIO DE 

OLIVEIRA, DALZIRENE DIAS ALMEIDA, ANDERSON ROCHA CERRELO, 

SEBASTIÃO BRÁS DA SILVA, ROSALINA DE LIMA, LUIZ PEREIRA DA 

SILVA, Elivonete Alves do Nascimento, TEREZA MARIA DE LIMA DUARTE, 

JANES ROCHA VALADARES DE MORAES, JORGE DOS SANTOS 

FERREIRA, EDILENE DO VALE MORAES, EDVALDO ANTONIO 

MONTOVANI, MARTA FERREIRA DA SILVA, CARLIETE MIRANDA DIAS, 

JOSE CARLOS DE SOUZA, LUIZ FELIPE DOS SANTOS, GONÇALINA JANE 

DA SILVA ARRUDA, MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES, AGMAR 

FERREIRA DA CRUZ, MARIA BISPO PEREIRA, MARTA REGINA DE 

CARVALHO SILVA, IZABEL MARIA DA SILVA PADILHA, ANA SILVERIA 

SILVA LIMA, MARCIO DOS SANTOS LEITE, SUELENE DE MORAES 

BORGES, EDERCIO FELIPE DOS SANTOS, CRIZALES CARDOSO DE 

SOUZA, EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS, SEBASTIÃO TOMAZ DE ALMEIDA, 

EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS, EDVALDO JULIO FILHO, NERUSA 

BATISTA DOS SANTOS, PAULA PEDROSA DA SILVA SOARES, PAULO 

DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS, JEFFERSON PEDROSO SALOMAO, 

MARIA JESUINA DE ARRUDA SANTOS, EDIMILSON SENA DE ARRUDA, 

CLEVERSON DA COSTA SILVA, SIDNEY ALVES GOUVEIA, CARLOS 

BEZERRA MONTEIRO, EDSON JESUS DA SILVA, ODAIR DE JESUS 

VENTURA, SONIA DE SOUZA SANTOS, JONATHAN WESLEY DE SOUZA, 

MARINETE ALVES DA SILVA, FLAVIO CANDIDO DA CRUZ, JONAS 

RODRIGUES DA MATA, RUDIMAR RODRIGUES CORDEIRO, MAURINEY 

FRANCISCO DA SILVA SOARES, ABADIA MORAES NUNES, MARIA DA 

BOAVENTURA DOS SANTOS, LUIZA JOSEFA SILVA FONSECA, 

AGOSTINHO DE ARRUDA, SILVANA BENEDITA PINHEIRO DA SILVA, 

TIMOTEO MANCO DE OLIVEIRA, JOAQUIM GALVAO DE FARIAS, ANTONIA 

MARIA SOUZA LIMA, RENE DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - 

OAB:3205-B/MT

 Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja 

vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença 

de fls. 1336/1338. Oficie-se a 3ª Câmara Cível de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça prestando as informações solicitadas pelo 

Excelentíssimo Relator do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1002551-26.2018. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 871606 Nr: 10757-59.2014.811.0041

 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: ISRAEL SOARES TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:10.723-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Lethycia Guerreiro Zanin

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1116399 Nr: 17215-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABNER JUSTINIANO SILVA PEDRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Impulsiono os autos intimando as partes e assistentes, para realização 
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dos trabalhos periciais, que foi marcada pela Real Brasil, a ser realizada 

na Rua 116, casa 3, quadra 22, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT na data de 

21/08/2017, poderá ocorrer nos horário que compreende das 9h às 12h e 

das 13h às 17:30 horas.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1053528 Nr: 48139-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ROMANA DOS REIS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado, 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.: 798764 Nr: 5162-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ IV SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER OLIVEIRA CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WALTER FERREIRA JÚNIOR 

- OAB:152.165/SP, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER OLIVEIRA 

CONSTANTINO - OAB:15.539-B

 Nos termos da Legislação vigente, intimo o autor, para manifestar acerca 

da penhora BacenJud e Renajud, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1081127 Nr: 2068-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO ALVES MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que se manifeste 

acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

Lethycia Guerreiro Zanin

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1017207 Nr: 30663-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD DENIS STEVENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS 

MINERAIS LTDA, POCONÉ GOLD MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENRICO FRANCAVILLA - 

OAB:172565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY JANONI DOURADO - 

OAB:128.768-A/SP

 Vistos etc.

Cumpra-se o dispositivo da decisão de fls. 274, intimando o autor para o 

pagamento de custas completares, com o transcurso do prazo certifique e 

venham conclusos os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 766185 Nr: 18931-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEMILSON PEREIRA LIMA, EDSON SILVA DE 

CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE VERDE S/A, LUIZ CARLOS 

MAGALHÃES SILVA

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

OAB:OAB 2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8.798-A/MT

 Vistos etc.

Sobre a petição de fl. 200 manifeste-se o exequente. Após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 805965 Nr: 12436-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALENTIM DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO SHOPPING TRES AMERICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

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

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 219144 Nr: 27649-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MULINARI - 

OAB:47342/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 Vistos etc.

Para apreciação do pedido de penhora de bens imóveis (fl. 284/verso), 

determino que o Exequente colacione aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, as matrículas atualizadas dos bens.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 702841 Nr: 37463-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA DANIELA SAZETENEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a única matéria alegada na impugnação ao cumprimento 

de sentença se refere a excesso de execução, determino que os autos 

sejam remetidos à Contadoria Judicial para que informe a existência ou 

não de saldo exequendo, observando a condenação fixada no acórdão de 

fls. 170/174 e o pagamento efetivado em fl. 184 (alvará à fl. 192).

Do cálculo, às partes.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 35995 Nr: 6180-97.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ORNELAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 92128 Nr: 10936-13.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPASS - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do feito pleiteada, com o transcurso do prazo, 

intime-se pessoalmente o credor para dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1015763 Nr: 30023-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBELINO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para análise dos pedidos contidos na petição encartada às fls. 54/55 

faz-se necessário que o Autor, no prazo de 15 dias, informe o CNPJ válido 

do Requerido, vez que o contido na qualificação do mesmo na exordial 

mostra-se irregular mediante os padrões da Receita Federal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1033032 Nr: 38141-60.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPSDO, ROSA MARIA PAIVA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES DE 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 7.960, CLEILSON MENEZES GUIMARÃES - 

OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

complemento do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 

1º do art. 477 do CPC.

Lethycia Guerreiro Zanin

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1041719 Nr: 42409-60.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO CAMPOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MESQUITA BUZZETTI - 

OAB:OAB/MT 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

complemento do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 

1º do art. 477 do CPC.

Lethycia Guerreiro Zanin

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 392832 Nr: 28368-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTR CUIABANA PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPONOVA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS LTDA, BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, 

CASSIANO GARCIA DA SILVA - OAB:49156/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, ANDRÉIA FELIX DA SILVA - OAB:13.039, JOÃO ROAS 

DA SILVA - OAB:98.981 OAB/MG

 Certifico que não existe valores na conta única vinculados a esse feito, 

visto que foram levantados através dos alvarás de nºs. 379485-7/2018, 

no valor de R$ 25.184,55 para o exequente, que é o valor bloqueado 

através do BacenJud e nº 379494-6/2018 no valor de R$ 19.411,48 para o 

executado, para devolução do valor depositado, assim intimo o executado 

para querendo se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido este 

prazo o feito retornará para o arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009762-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BENEDITO GERTRUDES DA SILVA OAB - MT23985/O 

(ADVOGADO)

JONIL DOMINGOS DA SILVA CAMPOS OAB - MT1815 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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Vistos etc. Recebo a emenda da inicial contida em ID 12983640, bem 

como, seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 01 de outubro de 

2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código 

do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015153-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO TRAMONTIN (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015153-91.2016.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIANO RODRIGUES DANTAS RÉU: FABIO AUGUSTO TRAMONTIN 

Vistos etc. Indefiro o pedido de penhora de bens junto ao sistema 

Bacenjud (id n. 13779180), pois não houve intimação válida do Executado, 

haja vista que a intimação foi realizada na pessoa de sua esposa (id n. 

13164081). Assim, expeça-se novo mandado para intimação do 

Executado, que deverá ser cumprido pessoalmente. Caso o Oficial de 

Justiça constate que o Executado esteja se ocultando, defiro desde já sua 

citação por hora certa. Determino que o Exequente comprove o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006186-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

P.H.L.S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006186-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUIS PAULO DA SILVA, P.H.L.S REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Vistos etc. Embora seja dever do advogado, determino que a Secretaria 

habilite no sistema PJE o advogado constituído pela Requerida (id n. 

13906724). Em razão do contido na certidão de id n. 13892469, redesigno 

a audiência de Conciliação para 25 de setembro de 2018, às 10:30 horas, 

a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Intimem-se as partes através seus advogados, via DJE. Ressalto 

que as partes deverão estar acompanhadas de advogado e que a 

ausência injustificada poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º e §9º, Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1017661-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. PARRA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeita por motivo do foro íntimo, por consequência, 

determino que os autos sejam remetidos ao meu substituto legal. Proceda 

a identificação junto ao sistema PJE. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1017696-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017696-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANALIA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1016309-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DOS SANTOS SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016309-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARILZA DOS SANTOS SAMPAIO Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017024-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE MORAES (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017024-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RAFAEL DE MORAES REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Determino que a 

Secretaria retifique no sistema PJE, se possível, a informação da 

existência de pedido de antecipação de tutela, pois, embora a advogada 

que subscreva a inicial tenha inserido tal informação, inexiste nos autos 

pedido neste sentido. Advirto a referida patrona que a inclusão indevida 

de dados no sistema PJE, como na espécie e em outros diversos diversos 
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casos, poderá acarretar a aplicação de multa por litigância de má-fé. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 26 de outubro de 2018, às 08:00 horas, a 

ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017935-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017935-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JULIA MARIA MORAES DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Determino que a 

Secretaria retifique no sistema PJE, se possível, a informação da 

existência de pedido de antecipação de tutela, pois, embora a advogada 

que subscreva a inicial tenha inserido tal informação, inexiste nos autos 

pedido neste sentido. Advirto a referida patrona que a inclusão indevida 

de dados no sistema PJE, como na espécie e em outros diversos diversos 

casos, poderá acarretar a aplicação de multa por litigância de má-fé. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 26 de outubro de 2018, às 08:15 horas, a 

ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017300-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIL FERREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Analisando os autos observo que trata-se de Ação Anulatória 

objetivando a anulação de decisão homologatória de acordo na Ação de 

Cobrança do Seguro Dpvat número 36351-12.2013.811.0041, código 

830646, que tramitou perante a extinta 20ª Vara Cível desta Comarca, 

atualmente sob a jurisdição do juízo da 3ª vara Cível desta Comarca. 

Ademais, extraio da ação que a mesma, originalmente foi proposta em 

face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

todavia, a referida Corte declinou da competência, fixando a mesma para a 

extinta 20ª Vara Cível desta Comarca (ID 13743332), restando evidenciada 

a distribuição equivocada da preste ação a este juízo. Em assim sendo, 

remetam-se os autos ao juízo competente para processar e julgar a 

presente ação, qual seja, o da 3ª vara Cível desta Comarca. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017190-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOUBERT JADER DA SILVA OAB - MT19598/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017190-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SANDRA PEREIRA DE SOUZA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Sandra Pereira de Sousa 

Silva ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais e pedido de Antecipação de Tutela em face 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ambos 

qualificados nos autos. A Requerente pretende, em sede de tutela de 

urgência, a exclusão de seu nome do rol dos órgãos de proteção ao 

crédito, alegando, em síntese, que a cobrança que originou a negativação 

é abusiva. Argumenta que o valor apurado na fatura de energia elétrica 

não condiz com o real consumo da sua residência. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. No caso, observa-se que a 

probabilidade do direito, requisito essencial para deferimento da tutela 

reivindicada, não encontra-se caracterizado, pois, embora a Requerente 

indique na inicial a média de consumo da sua residência, não logrou êxito 

em comprovar suas alegações, ao menos neste momento processual. A 

Requerente trouxe com a inicial tão somente a fatura que originou a 

negativação de seu nome, mas não trouxe as faturas anteriores capaz de 

apurar o suposto aumento abusivo por parte da Requerida. Ou seja, não 

há como ter um parâmetro para aferir se a fatura cobrada (id n. 

13735311), objeto da lide, realmente é abusiva e exorbitante. Logo, não 

caracterizado um dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

o indeferimento da tutela se impõe. Ademais, não vislumbro o perigo de 

dano, isso porque a fatura em discussão se refere ao mês de agosto de 

2015, enquanto a comunicação de negativação (id n. 13735336) vem 

datada como fevereiro de 2016, todavia, transcorridos mais de 02 (dois) 

anos a Requerente sequer buscou solucionar o impasse junto à Ré, haja 

vista que não traz nenhuma informação ou documento neste sentido. 

Diante do exposto, pelas provas carreadas aos autos, indefiro o pedido de 

tutela de urgência reivindicado na inicial. No que se refere ao pedido de 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 01 de outubro de 

2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na 
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pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017486-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENOVEVA PLENS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017486-45.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GENOVEVA PLENS DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Genoveva Plens de Souza 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos morais com pedido de Tutela Antecipada em face 

de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., ambos 

qualificados na inicial. O Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, que a Requerida seja compelida a emitir as faturas de cobrança 

de energia elétrica a partir do mês de junho de 2018 na média de consumo 

da sua residência, equivalente a 41 kWh, alegando, em síntese, que a 

Requerida tem cobrado valores exorbitantes nas faturas anteriores ao 

ajuizamento da ação. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado 

o necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, 

poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade 

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

conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil. Por sua vez, 

o §3º, do supracitado dispositivo, prevê que “a tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No caso, observa-se, ao menos 

neste momento processual, que a Requerida emitiu as faturas relativas 

aos meses de dezembro de 2017 e março a maio de 2018, com valores 

que não condizem com a média de consumo da residência do Autor, 

conforme se vê no documento de id n. 13755148. Todavia, este fato, por 

si só, não pode embasar uma determinação judicial para que a Requerida 

emita as faturas mensais seguintes com base na média dos últimos 

meses, pois pode haver aumento de consumo sem a respectiva 

contraprestação pecuniária, caracterizando evidente perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação à Requerida. Logo, entendo que o 

indeferimento do pedido se impõe. Diante do exposto, pelas provas 

carreadas aos autos, indefiro o pedido de tutela de urgência reivindicado 

na inicial. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 01 de outubro de 

2017, às 12:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017590-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO ARRUDA DOS PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017590-37.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOELCIO ARRUDA DOS PASSOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Joelcio Arruda dos Santos 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Moral e pedido de Liminar em face de Energisa Mato 

Grosso, ambos qualificados nos autos. O Requerente objetiva, em sede de 

tutela de urgência, que a Requerida suspenda a cobrança da fatura de 

energia elétrica da sua residência, referente ao mês de abril de 2018 e, 

por consequência, se abstenha de suspender o fornecimento dos 

serviços, alegando, em síntese, que a referida fatura é abusiva. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A 

tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida quando 

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

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se 

evidencia através dos documentos de id n. 13770255 e 13770273 que 

demonstram, ao menos neste momento processual, que a fatura referente 

ao mês de abril de 2018 encontra-se majorada ao se comparar com a 

média de consumo da residência do Autor (matrícula n. 6/2103347-7), 

presumindo suposta irregularidade. Por sua vez, resta em evidência a 

urgência do pedido, haja vista que receber a notícia de corte no 

fornecimento de energia elétrica, por si só, causa ao Requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é 

considerado um bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade 

da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República 

(art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, não pode o consumidor ser privado 

de serviço essencial, por dívida passível de discussão, razão pela qual 

entendo que estão presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a 

concessionária Requerida suspenda a cobrança da fatura em discussão 

(abril/2018) e, por consequência, não suspenda o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora de n. 6/2103347-7. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro à parte Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, 

do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 01 de outubro de 2018, às 08:00 horas, a 

ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 
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justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). SIRVA-SE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA 

POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO NECESSÁRIO. 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016467-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE ROSA DE ANDRADE ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - MT0020639A (ADVOGADO)

BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA OAB - MT19083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016467-04.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DIRLENE ROSA DE ANDRADE ROCHA RÉU: CONDOMINIO MORADAS DA 

VILLA REAL Vistos etc. Dirlene Rosa de Andrade ajuizou a presente Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com 

pedido de Tutela de Urgência em face de Condomínio Moradas da Villa 

Real, ambos qualificados nos autos. A Requerente relata que é 

proprietária do apartamento n. 1133 do edifício Requerido, cujo imóvel está 

situado no último andar do prédio. Afirma que o prédio é antigo e que 

residiu no imóvel por mais de 10 (dez) anos. Alega que o Requerido não 

efetua a manutenção no telhado do edifício, o que tem gerado infiltrações 

no seu apartamento, que se intensificam nos períodos de chuva. Aponta 

que as infiltrações ocasionaram uma série de prejuízos, consistentes na 

danificação de pintura, piso, móveis e instalações elétricas. Argumenta 

que mudou do apartamento pela desídia e negligência do Requerido que 

não presta a manutenção devida. Requereu, assim, a concessão de tutela 

de urgência para determinar que o Requerido proceda o imediato conserto 

no teto do edifício e solucione as infiltrações na unidade n. 1133. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A 

tutela de urgência poderá ser concedida quando evidenciado a 

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

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia através da 

relação jurídica existente entre as partes, assim como pelas imagens e 

vídeos acostados com a inicial e as notificações realizadas pelas partes 

(id n. 13641554, 13641560, 13641585 e 13641591) que demonstram, ao 

menos neste momento processual, a existência de vícios e defeitos no 

telhado do edifício, que ocasionam a infiltração no apartamento da 

Requerente. O perigo de dano é notório, uma vez que os vícios poderão 

acarretar maiores deteriorações no imóvel, restando comprovado, sem 

dúvida alguma, a urgência do pedido. Consigne-se, ainda, a inexistência 

de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do Código de Processo Civil), 

pois num eventual juízo de improcedência do pedido inicial, o Requerido 

terá a via judicial para ressarcimento das despesas que foi obrigada a 

suportar. Logo, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de 

cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, 

pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para 

determinar que o Requerido proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

reparos necessários no teto do edifício, solucionando as infiltrações na 

unidade n. 1133. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 16 de outubro de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação. Cite-se o Requerido, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A 

parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 

334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1016406-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWARD SANT ANA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (RÉU)

COMERCIAL JANINA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Edward Santana Pinheiro ajuizou a presente de Ação Cautelar 

c/c Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente em face de 

Condomínio Civil Pantanal Shopping, ambos qualificados nos autos. O 

requerente objetiva, em sede de tutela cautelar, que a Requerida exiba nos 

autos as filmagens da câmeras internas da Livraria Janina e do Pantanal 

Shopping, relativas ao dia 19/04/2018, entre 14h00min e 18h00min, sem 

edições, tanto em relação à parte interna da supracitada livraria, quanto ao 

percurso do referido estabelecimento até o departamento da chefia de 

segurança do Requerido, bem como, das dependências do mencionado 

departamento. Justifica seu pedido afirmando que estava no shopping de 

propriedade do Requerido, especificadamente, na loja denominada 

“Livraria Janina”, quando teria sido alvo de uma operação policial o qual os 

Policiais Militares envolvidos teriam excedido o exercício de seus poderes 

o conduzindo, de forma agressiva, para fora da citada livraria, detendo-o 

na sala da chefia de segurança do Pantanal Shopping, onde foi agredido e 

coagido a confessar um suposto crime que não cometeu. Salienta ainda 

que irá ajuizar futura Ação de Indenização por Danos Morais, todavia, a 

Livraria Janina estaria encerrando suas atividades, razão pela qual poderá 

ocorrer o perecimento do conjunto probatório. A inicial veio acompanhada 

de documentos. Relatado o necessário. Decido. De início, consigno que 

muito embora o Requerente cite a aplicação do artigo 396 do Código de 

Processo Civil, o caso em tela deve ser analisado tão somente sob a ótica 

do artigo 305 do diploma processual já citado. O requerente pretende a 

concessão da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, para o 

fim de determinar a a exibição das filmagens das câmeras de segurança 

localizadas no interior da Livraria Janina e do Shopping Pantanal. O artigo 

305, caput, do Código de Processo Civil, que disciplina a tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, estabelece: Art. 305. A petição inicial 

da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente 

indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Quanto à possibilidade de concessão de liminar no 

procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, os 

professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero afirmam: “Pode o autor requerer tutela cautelar liminarmente (art. 

300, § 2º, CPC) – rigorosamente, uma antecipação da tutela cautelar. Pode 

o juiz concedê-la inaudita altera parte ou após justificação prévia. Da 

decisão cabe agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC).” (Novo Código de 

Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p. 319. 

Negritei.) No caso em exame, os documentos que acompanham a inicial (id 

n. 13634112, 13634158, 13634173 e 13634195) indicam a probabilidade 

do direito do autos, pois evidenciam, ao menos nesse momento 

processual, que o Requerente teria sido agredido por Policiais Militares em 

razão de ter sido considerado suspeito da autoria de um crime de roubo 

que ocorreu dentro das dependências de shopping center administrado 

pelo Condomínio Requerido. Aliado a isso, o perigo de dano é notório, uma 

vez que as gravações das câmeras de segurança poderão se perder ao 

longo tempo, fato que poderá comprometer a futura Ação Indenizatória 
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que irá propor. Ademais, não vejo prejuízo grave ou de difícil reparação ao 

Requerido, pois a presente decisum poderá ser revertida a qualquer 

tempo. Diante do exposto, nos termos do artigo 300, §2º c/c artigo 305 do 

Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência cautelar em caráter 

antecedente para determinar que o Requerido exiba nos autos as 

filmagens da câmeras internas localizadas na Livraria Janina e do Pantanal 

Shopping, relativas ao dia 19/04/2018, entre 14h00min e 18h00min, sem 

edições, tanto em relação à parte interna da supracitada livraria, quanto ao 

percurso do referido estabelecimento até o departamento da chefia de 

segurança do Requerido, bem como, das dependências do mencionado 

departamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalto que, caso o sistema 

PJE não comporte a juntada dos vídeos objeto dos autos, determino que a 

parte Requerida apresente os mesmos, gravados em mídia digital 

(CD/DVD), na secretaria deste Juízo, que deverá certificar no feito. Defiro 

a assistência judiciária gratuita ao Requerente, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Cite-se o Requerido para contestar o pedido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, e indicar as provas que pretende produzir (artigo 

306, CPC). Efetivada a tutela de urgência de natureza cautelar, o autor 

terá o prazo de 30 (trinta) dias para formular o pedido principal, que 

deverá ser apresentado nos mesmos autos, sob pena de cessar a 

eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (artigos 308 e 309, 

CPC). Assim que apresentado o pedido principal, venham os autos 

conclusos para designação de audiência de conciliação ou de mediação 

(artigo 308, §3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016417-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Sirva a presente decisão como mandado. Cumpram-se. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017989-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDYANE REGINA DE SOUZA VELASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017989-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: LEIDYANE REGINA DE SOUZA 

VELASCO Vistos etc. Observo que o presente feito foi distribuído 

erroneamente para esta Vara, pois os feitos relativos a causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras, como 

na hipótese que se refere à alienação fiduciária, devem ser processados 

e julgados pelas varas especializadas de acordo com o Provimento n. 

04/08/CM. Logo, declaro este Juízo incompetente para apreciar e julgar a 

demanda e, por consequência, determino a redistribuição do presente feito 

para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Cumpra-se imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017594-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA SILVA GUIMARAES PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE PICORELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Retifique-se o polo ativo junto ao sistema PJE, para constar 

como requerente Helena Maria Borges. Cumpra-se a deprecata e após, 

devolva-se à Comarca de origem. Sirva a presente decisão como 

mandado. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017774-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GONSALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OURO FINO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Sirva a presente decisão como mandado. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018334-32.2018.8.11.0041

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:

PLATOVIL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

VILSON RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

SILVIA MARIA RIBEIRO (REQUERIDO)

CLAUDIO ESCOBAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

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. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017336-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARIA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINTO VIANA OAB - MT10456-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SICOOB (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017336-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADRIANE MARIA DE AMORIM SILVA REQUERIDO: BANCO SICOOB Vistos 

etc. Este procedimento voluntário foi ajuizado pela filha da de cujus 

Brasilisia Benedita de Amorim, onde requer autorização para levantamento 

dos valores deixados pela falecida na conta bancária junto ao Banco 

Sicoob. Portanto, este feito deverá ser redistribuído entre uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, as quais possuem 

competência para processar e julgar questões desta natureza. Nesse 

sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL PARA 

LEVANTAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS AO REAJUSTE DE 28,86%, 

NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO SERVIDOR FALECIDO. PROCEDIMENTO 

ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL. 1. Versam os autos sobre pedido de liberação de diferenças 

salariais de 28,86% devidas a falecido servidor público e que são objeto 

de alvará judicial. 2. Não é dado a ninguém inadimplir, ao seu arbítrio, 

decisão judicial, arvorando-se a decidir sobre a pertinência, ou não, do 

comando que dela se extrai, mas apenas dar-lhe cumprimento. Em caso de 

irresignação, resta ao interessado valer-se da via processual adequada, 

na qual poderá expor as razões pelas quais discorda do ato judicial a fim 

de buscar a sua suspensão. 3. Conforme entendimento jurisprudencial 

manifestado por esta corte, a expedição de alvará judicial para 

levantamento de créditos devidos a servidor falecido a título de 28,86% é 
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a matéria relativa a direito das sucessões, de competência da Justiça 

Estadual, o que ressalta a necessidade de dar imediato cumprimento à 

ordem judicial que está em pleno vigo r. 4. Remessa necessária 

desprovida. (TRF 1ª R.; RN-MS 2003.30.00.001304-8; AC; Segunda Turma 

Suplementar; Relª Juíza Fed. Conv. Rogéria Maria Castro Debelli; Julg. 

13/07/2011; DJF1 24/08/2011; Pág. 155). APELAÇÃO. Pedido de alvará 

judicial julgado procedente Autorização para que pessoa interditada 

judicialmente doe 50% de seu imóvel a terceiro. Sentença proferida por 

juízo cível Incompetência absoluta Competência afeta à Vara da Família e 

Sucessões SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ANULADA RECURSO 

PREJUDICADO. Redistribuição do feito à Vara da Família que não se 

justifica Impossibilidade de o curador dispor de bens de incapaz a título 

gratuito Inteligência dos artigos 1741, 1749, II, 1774 e 1781, do CC 

Impossibilidade jurídica do pedido Condição da ação Questão que deve ser 

conhecida de ofício Art. 267, VI, §3º, do CPC Possibilidade de julgamento 

do feito, nos termos do art. 515 do CPC Interposição do recurso de 

apelação que devolve as questões suscitadas e discutidas no processo 

Tribunal legitimado a apreciar o feito Sentença anulada EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO 

CPC. (TJSP; APL 0118946-10.2009.8.26.0003; Ac. 7385091; São Paulo; 

Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; 

Julg. 25/02/2014; DJESP 31/03/2014). Com estas considerações e nos 

termos da Resolução n. 001/1999/TJMT, declaro este Juízo absolutamente 

incompetente para apreciar o procedimento e determino a remessa dos 

presentes autos para uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Capital. Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017247-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA LIMA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE PINHO MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017247-41.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALESSANDRA DA SILVA LIMA RÉU: RAFAEL DE PINHO MOREIRA Vistos 

etc. Alessandra da Silva Lima ajuizou a presente Ação de Nulidade c/c 

Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e 

Restituição de Valores em face de Rafael de Pinho Moreira, ambos 

qualificados nos autos. A Requerente relata que adquiriu do Requerido o 

imóvel situado à Rua 07, quadra 11, lote 11, do Bairro São João Del Rei, 

nesta Capital, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), cujo 

montante seria pago através de uma entrada no valor de R$ 13.000,00 

(treze mil reais) e outras 22 (vinte e duas) parcelas de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) cada. Alega que pagou R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), todavia 

o Requerido não cumpriu com sua obrigação de assinar a escritura 

definitiva do imóvel, pois na verdade o bem pertence ao Estado de Mato 

Grosso. Aponta que o Requerido não poderá cumprir a obrigação e que, 

portanto, a suspensão do pagamento das parcelas faltantes faz-se 

necessário. Requereu, assim, em sede de tutela de urgência, a imediata 

suspensão do pagamento das parcelas avençadas até o final da lide. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. No caso trazido à exame, a 

probabilidade de direito se evidencia através dos documentos de id n. 

13740269, 13740286 e 13740304, que demonstram, ao menos neste 

momento processual, a relação jurídica firmada entre as partes, o 

cumprimento da obrigação assumida pela Requerente e a impossibilidade 

de cumprimento da obrigação assumida pelo Requerido. Por sua vez, resta 

evidenciado o perigo de dano consistente no abalo financeiro sofrido pela 

Requerente, caso não haja suspensão dos pagamentos. Além disso, não 

verifico perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do CPC), pois 

em qualquer tempo a presente decisum poderá ser revertida, desde que 

presentes os requisitos, e o Requerido buscar o recebimento da quantia 

faltante. Sendo assim, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, o deferimento da tutela pretendida faz-se 

necessário. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada 

para determinar a suspensão do pagamento das parcelas faltantes 

referentes ao contrato firmado entre as partes, até ulterior deliberação. 

Defiro também a assistência judiciária gratuita, conforme requerido, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 23 de outubro de 

2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se o Requerido, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada 

através da Defensoria Pública. As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016906-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAISSA CAETANO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO OAB - MT18222/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Laissa Caetano de Oliveira ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com 

pedido de Tutela de Urgência em face de Universidade de Cuiabá – 

UNIC/UNIME e Kroton Educacional S/A, todos qualificados nos autos. A 

Requerente pretende, em síntese de tutela de urgência, que as Requeridas 

se abstenham de inscrever seu nome junto aos órgãos de inadimplência e 

que não impossibilitem a renovação de sua matrícula no próximo semestre 

(2018/2), em razão das cobranças abusivas noticiadas nos autos. Com a 

inicial vieram documentos. Relatado o necessário, decido. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia pelos 

Aditamentos “semestre à semestre” do Contrato de Financiamento 

Estudantil (ID 13698488, 13698524, 13698544, entre outros juntados nos 

autos), os quais, neste momento processual, evidenciam que o Fundo de 

Financiamento Estudantil concedido a Requerente foi no percentual de 

100% (cem por cento) do valor das mensalidades. Por sua vez, a urgência 

do pedido encontra-se respaldo no eminente prejuízo que a Requerente 

possa vir a sofrer com supostas cobranças abusivas que está sendo 

compelida a pagar, podendo, inclusive, acarretar no impedimento da 

rematrícula no próximo semestre em razão, em tese, do inadimplemento de 

valores. De igual modo, não vislumbro perigo de irreversibilidade da 

presente medida, isso porque, caso a presente ação seja julgada 

improcedente, as Requeridas poderão efetuar as cobranças relativas aos 

serviços educacionais prestados, ou seja, não suportará prejuízos com a 

espera da tramitação do presente feito. Ante o exposto, e por tudo que 

dos autos constam, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência para determinar que 

as Requeridas se abstenham de inserir o nome da Requerente junto aos 

órgãos de restrição ao crédito, bem como, que se abstenham de praticar 

atos que impossibilitem a rematrícula da Requerente no semestre 2018/2. 

No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, há que se anotar 

que o artigo 373, §1º, do novo Código de Processo Civil dispõe: Art. 373. 

(...) §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 
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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. Por 

sua vez, é cediço que a Lei nº. 8.078/90 (CDC) introduziu importantes 

modificações nos direitos das obrigações contratuais. Restringindo, 

mediante normas de ordem pública, os princípios clássicos da ampla 

autonomia da vontade e da irrestrita liberdade contratual, permitindo que o 

Estado-juiz se insira na relação de consumo para proporcionar a igualdade 

real entre os contratantes, ao evitar abusos cometidos contra o 

consumidor, que é sempre a parte vulnerável (art. 4º, inc. I, CDC). Dispõe 

o art. 6º, VIII, da Lei nº. 8.072/90: 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; Portanto, 

diante da relação trazida à exame, verifico estarem presentes os 

requisitos necessários à aplicação da inversão do ônus da prova, o que 

se mostra imprescindível para promover o equilíbrio entre as partes, 

questão de fundamental importância para o justo deslinde do feito. Por tais 

razões e em observância aos dispositivos legais acima mencionados, 

inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo das empresas Requeridas. 

Com base no artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 29 de outubro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na Sala 01 

Central de Concliação instalada neste Fórum. Assim, cite-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência, 

fazendo consignar no mandado que a ausência injustificada, de qualquer 

das partes, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, que se 

caracterizando será imposta as sanções previstas em lei (art. 334, §8º, 

CPC). Consigne-se que a parte requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do CPC). Na audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo para 

apresentação de contestação (art. 335 do CPC). Defiro os benefícios da 

gratuidade judicial a Requerente, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019628-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA FALLEIROS (AUTOR)

SYRENE BARCELO DE SOUZA FALLEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DE SOUZA FURQUIM OAB - MT7616/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019628-56.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RICARDO DE OLIVEIRA FALLEIROS, SYRENE BARCELO DE SOUZA 

FALLEIROS RÉU: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, BROOKFIELD 

CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Vistos etc. 

Embora seja dever do advogado da parte, para se evitar futuras 

alegações de nulidade, determino que a Secretaria proceda a habilitação 

do advogado das Requeridas junto ao sistema PJE, para recebimento das 

publicações. Observa-se a existência de matérias discutidas no presente 

feito abrangendo inúmeros Recursos Especiais ajuizados perante o 

Superior Tribunal de Justiça, estando pendente de julgamento junto a 

referida Corte o Recurso Especial nº. 1.498.484/DF e do Recurso Especial 

nº. 1.635.428/SC, os quais discutem a seguinte tese controvertida (tema 

970): “Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da 

indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de 

inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em 

construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda.” As 

matérias discutidas acima estão sendo processadas na forma de recurso 

repetitivo, nos termos do art. 1036 do Código de Processo Civil. Ademais, 

o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de todos os 

processos pendentes em todo o país que há discussão acerca das 

matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação. Diante do exposto, 

determino a suspensão do presente feito até o julgamento final pelo 

Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais nº. 1.498.484/DF e 

nº. 1.635.428/SC (tema 970). Com a notícia de julgamento do referido tema 

pelo Superior Tribunal de Justiça, venham os autos conclusos para 

saneamento. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010598-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER SILVA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010598-94.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ELIEZER SILVA DE ALMEIDA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Recebo o pedido de Cumprimento de Sentença, 

anote junto ao sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu 

advogado para que efetue o pagamento da obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena penhora de quantos bens forem necessários para 

cumprimento da obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil). 

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010113-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELIR DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010113-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOELIR DA SILVA MIRANDA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 07 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010144-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULA FRANCO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010144-80.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA 
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PAULA FRANCO MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observo dos autos que a parte autora não 

cumpriu o contido no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que 

estabelece: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Desse modo, com base na norma acima citada, intime-se a 

parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo à identificação de cada documento anexado com a petição 

inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010146-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010146-50.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIANO DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Observo dos autos que a parte autora não cumpriu o 

contido no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: Art. 

13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Desse modo, com base na norma acima citada, intime-se a 

parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo à identificação de cada documento anexado com a petição 

inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010159-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010159-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BRUNO FERNANDES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 07 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010192-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIENE REGINA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010192-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDIENE REGINA DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora 

não cumpriu o contido no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que 

estabelece: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Desse modo, com base na norma acima citada, intime-se a 

parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo à identificação de cada documento anexado com a petição 

inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010386-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO COSTA BONAFE (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010386-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EVANDRO COSTA BONAFE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 
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de setembro de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 07 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010408-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FREDERICO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010408-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO FREDERICO DE SOUSA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 07 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010419-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010419-29.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIONEI DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 09:45 horas, a ser realizada na sala 07 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010458-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA RIBEIRO MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010458-26.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ESTEFANIA RIBEIRO MENDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 07 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010532-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010532-80.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NILSON CARLOS DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 10:15 horas, a ser 

realizada na sala 07 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010540-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH KETINI RODRIGUES VILALBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010540-57.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELIZABETH KETINI RODRIGUES VILALBA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na sala 07 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 
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Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010706-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010706-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RODRIGO FRANCA NEVES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 07 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010723-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. M. (AUTOR)

MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010723-28.2018.8.11.0041. AUTOR: FABIO 

FREITAS MIRANDA, MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 11:00 horas, a ser 

realizada na sala 07 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010118-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINO DA CRUZ DE ALVARENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010118-82.2018.8.11.0041. AUTOR: LINO 

DA CRUZ DE ALVARENGA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o Requerente havia 

ajuizado anteriormente demanda idêntica à presente, registrada no sistema 

PJE sob o n. 1003335-74.2018.8.11.0041, que todavia foi julgada extinta, 

sem resolução do mérito, pelo Juízo da 10ª Vara Cível desta Comarca. 

Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de forma errônea 

a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 10ª Vara Cível desta 

Comarca. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Diante 

do exposto, e em observância ao princípio da identidade física do juiz, 

DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar 

o presente feito, devendo o processo ser remetido para a 10ª Vara Cível 

desta Capital. Com o decurso de prazo recursal, remetam-se os autos ao 

referido Juízo, com as baixas e anotações necessárias junto à autuação. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012862-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JUNIOR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012862-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RAFAEL JUNIOR SILVA SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 07 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter 

prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, 

III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013674-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL MAXIMO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013674-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ISMAEL MAXIMO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 07 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter 

prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, 

III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012718-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CLEMENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO -DPVAT (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012718-76.2018.8.11.0041. AUTOR: PAULO 

ROBERTO CLEMENTE RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO -DPVAT Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente não tenha manifestado se tem interesse na conciliação, 

com base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo 

audiência conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 12:00 horas, 

a ser realizada na sala 07 na Central de Conciliação. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010730-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY ALINNE DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010730-20.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIELLY ALINNE DE ALMEIDA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 08 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010732-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010732-87.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JONATHAN DA SILVA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 08 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010807-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MOREIRA VIEIRA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010807-29.2018.8.11.0041. AUTOR: HELIO 

MOREIRA VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 08 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011574-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISCLEIA PEREIRA MARTINS (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011574-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 
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ELISCLEIA PEREIRA MARTINS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 08:45 horas, a ser 

realizada na sala 08 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que a 

Autora é portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011579-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SOUZA BRITO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011579-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LEILA SOUZA BRITO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada na sala 08 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que a 

Autora é portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012011-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SILVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012011-11.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LOURIVAL SILVEIRA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 09:15 horas, a ser 

realizada na sala 08 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011078-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIK AUGUSTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011078-38.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDIK AUGUSTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 08 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011791-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CATILHAINE PEREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011791-13.2018.8.11.0041. AUTOR: KATIA 

CATILHAINE PEREIRA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 08 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 
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identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012308-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DA CONCEICAO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012308-18.2018.8.11.0041. AUTOR: 

HELENA DA CONCEICAO MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na sala 08 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que a 

autora é portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012622-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILELA CEZAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012622-61.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BRUNO VILELA CEZAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte 

requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com base no 

artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória 

para o dia 26 de setembro de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na 

sala 08 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é 

portador de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, 

devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do 

que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, 

proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima citada, 

conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012660-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FARIA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012660-73.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VINICIUS FARIA MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 11:00 horas, a ser 

realizada na sala 08 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012827-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL SOUSA FILHO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012827-90.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JUVENAL SOUSA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 08 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012908-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES DA SILVA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012908-39.2018.8.11.0041. AUTOR: JOAO 

GONCALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 08 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 
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(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012924-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE ALVES FILHO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012924-90.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAIMUNDO JOSE ALVES FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 08 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013031-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAUMIRE BATISTA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013031-37.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VAUMIRE BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 08 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013043-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHYMI MONTANINI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013043-51.2018.8.11.0041. AUTOR: DHYMI 

MONTANINI DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte 

requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com base no 

artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória 

para o dia 26 de setembro de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na 

sala 09 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é 

portador de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, 

devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do 

que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, 

proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima citada, 

conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013045-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GIL SOUZA ANDRADE (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013045-21.2018.8.11.0041. AUTOR: EDSON 

GIL SOUZA ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 09 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013204-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013204-61.2018.8.11.0041. AUTOR: PAULO 

CESAR FERREIRA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 
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Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013229-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013229-74.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DOUGLAS GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013230-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CANTUARIO MARQUES (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013230-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CRISTINA CANTUARIO MARQUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013254-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CHAVES NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013254-87.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

JOSE CHAVES NOGUEIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 09 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, observo que a autora é portadora de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter 

prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, 

III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013358-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINO SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013358-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSELINO SILVA FRANCA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013367-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ASSUNCAO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013367-41.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ORLANDO ASSUNCAO DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o advogado da parte 

autora ao distribuir a ação não efetuou o devido cadastro dos endereços 

das partes junto ao sistema PJE, ônus que lhe cabia, por força do disposto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 80 de 640



no artigo 22 da Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça. Em 

assim sendo, nos termos do artigo 22, §2º, da supracitada Resolução, e 

considerando que o sistema não prevê a possibilidade da retificação ser 

feita pelo próprio advogado, determino a retificação dos dados cadastrais 

das partes junto ao sistema PJE. Com a retificação, venham os autos 

conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013411-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013411-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA APARECIDA DE LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 09:45 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013583-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO SILVESTRE DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013583-02.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOELCIO SILVESTRE DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012466-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCCO DA SILVA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012466-73.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCCO DA SILVA VIANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013035-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEVINY 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013035-74.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KEVINY FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013628-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA MIRANDA SACCHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DEGNES DE DEUS OAB - SP214612 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNAO FRANCISCO LEME DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

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. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017315-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA OVELAR DE SOUZA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO ZORZATO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLOS ANTONIO DIAS (CONFINANTES)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Sirva a presente decisão como mandado. Cumpram-se. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017490-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANNIEL BARALLE BAICERE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Sirva a presente decisão como mandado. Cumpram-se. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014404-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA BARBOSA CAVALCANTI (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014404-06.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JACIRA BARBOSA CAVALCANTI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 10:45 horas, a ser 

realizada na sala 09 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014422-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIR ADOLFO WILLRICH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014422-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALBANIR ADOLFO WILLRICH RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014437-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MAICON DE OLIVEIRA NOBRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014437-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GEOVANI MAICON DE OLIVEIRA NOBRE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 11:15 horas, a ser 

realizada na sala 09 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014502-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ANTONIO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014502-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALTER ANTONIO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 11:30 horas, a ser 

realizada na sala 09 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010827-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010827-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LOURIVAL DA SILVA DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o 

Requerente havia ajuizado anteriormente demanda idêntica à presente, 

registrada no sistema PJE sob o n. 1018986-83.2017.8.11.0041, que 

todavia foi julgada extinta, sem resolução do mérito, pelo Juízo da 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Assim sendo, verifico que a presente lide foi 

distribuída de forma errônea a este Juízo, pois há prevenção do Juízo 

supracitado. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Diante 

do exposto, e em observância ao princípio da identidade física do juiz, 

DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar 

o presente feito, devendo o processo ser remetido para a 4ª Vara Cível 

desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, remetam-se os autos 

ao referido Juízo, com as baixas e anotações necessárias junto à 

autuação. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010710-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO RIBEIRO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010710-29.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALERIO RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 10 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011147-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DE SOUZA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011147-70.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LINDOMAR DE SOUZA NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 10 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012186-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALCANTARA 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012186-05.2018.8.11.0041. AUTOR: DIEGO 

ALCANTARA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 10 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011904-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JOSE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011904-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANDRE JOSE BATISTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 11:00 horas, a ser 

realizada na sala 10 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 
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modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010176-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DE LOURDES CARDOSO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010176-22.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

DOMINGAS DE LOURDES CARDOSO DE AMORIM Vistos etc. Este 

procedimento voluntário foi ajuizado pela esposa do de cujus Ary Marques 

de Amorim, falecido em 04/03/2014, onde requer autorização para 

levantamento dos valores deixados pelo falecido junto a conta bancária da 

Caixa Econômica Federal. Portanto, este feito deverá ser redistribuído 

entre uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta 

Comarca, as quais possuem competência para processar e julgar 

questões desta natureza. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE 

DIFERENÇAS RELATIVAS AO REAJUSTE DE 28,86%, NÃO RECEBIDAS EM 

VIDA PELO SERVIDOR FALECIDO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. 

Versam os autos sobre pedido de liberação de diferenças salariais de 

28,86% devidas a falecido servidor público e que são objeto de alvará 

judicial. 2. Não é dado a ninguém inadimplir, ao seu arbítrio, decisão judicial, 

arvorando-se a decidir sobre a pertinência, ou não, do comando que dela 

se extrai, mas apenas dar-lhe cumprimento. Em caso de irresignação, 

resta ao interessado valer-se da via processual adequada, na qual poderá 

expor as razões pelas quais discorda do ato judicial a fim de buscar a sua 

suspensão. 3. Conforme entendimento jurisprudencial manifestado por 

esta corte, a expedição de alvará judicial para levantamento de créditos 

devidos a servidor falecido a título de 28,86% é a matéria relativa a direito 

das sucessões, de competência da Justiça Estadual, o que ressalta a 

necessidade de dar imediato cumprimento à ordem judicial que está em 

pleno vigo r. 4. Remessa necessária desprovida. (TRF 1ª R.; RN-MS 

2003.30.00.001304-8; AC; Segunda Turma Suplementar; Relª Juíza Fed. 

Conv. Rogéria Maria Castro Debelli; Julg. 13/07/2011; DJF1 24/08/2011; 

Pág. 155). APELAÇÃO. Pedido de alvará judicial julgado procedente 

Autorização para que pessoa interditada judicialmente doe 50% de seu 

imóvel a terceiro. Sentença proferida por juízo cível Incompetência 

absoluta Competência afeta à Vara da Família e Sucessões SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA ANULADA RECURSO PREJUDICADO. Redistribuição do 

feito à Vara da Família que não se justifica Impossibilidade de o curador 

dispor de bens de incapaz a título gratuito Inteligência dos artigos 1741, 

1749, II, 1774 e 1781, do CC Impossibilidade jurídica do pedido Condição da 

ação Questão que deve ser conhecida de ofício Art. 267, VI, §3º, do CPC 

Possibilidade de julgamento do feito, nos termos do art. 515 do CPC 

Interposição do recurso de apelação que devolve as questões suscitadas 

e discutidas no processo Tribunal legitimado a apreciar o feito Sentença 

anulada EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS 

TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. (TJSP; APL 

0118946-10.2009.8.26.0003; Ac. 7385091; São Paulo; Segunda Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 25/02/2014; 

DJESP 31/03/2014). Com estas considerações e nos termos da Resolução 

n. 001/1999/TJMT, declaro este Juízo absolutamente incompetente para 

apreciar o procedimento e determino a remessa dos presentes autos para 

uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Capital. 

Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006934-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE GONZAGA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FREIBERG OAB - RS55832-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Em observância a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ofício que 

segue em anexo a esta decisão, determino a suspensão do presente feito 

até ulterior deliberação. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012704-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RAINHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724/O (ADVOGADO)

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Cícero Rainha de oliveira ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Multa Contratual, Indenização por 

Danos Morais e Materiais e pedido de Tutela de Urgência em face de 

Glaudecir Duarte Preza – ME (Santo Expedido Construções), ambos 

qualificados na inicial. O requerente relata que adquiriu um terreno de 

300m² (trezentos metros quadrados) localizado no Residencial Tropical 

Ville, nesta Capital, após contratou a empresa Requerida para construção 

de sua residência no mencionado terreno. Alega que o imóvel foi entregue 

com inúmeros defeitos em sua construção, como rachaduras no piso, no 

teto, nas paredes e nas janelas, bem como, diz que algumas portas da 

residência construída sequer estão sendo utilizadas em razão da 

deficiência estrutural do imóvel. Afirma que tentou solucionar o impasse 

amigavelmente, mas não logrou êxito no intento. Requereu, em sede de 

tutela de urgência, que a Requerida proceda a reparação dos defeitos 

apresentados no imóvel. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Emenda a inicial contida em ID 13638941. Relatado o necessário. Decido. 

Recebo a emenda da inicial contida em ID 13638941, bem como, seus 

documentos. A tutela de urgência poderá ser concedida quando 

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

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia no “ Contrato de 

prestação de Serviços por Empreitada e Outras Avenças” firmado entre 

as partes (id n. 13152300, id n. 13152352 e id n. 13152354), onde restou 

estabelecido todas as especificações da obra, bem como, nas inúmeras 

fotos contidas em id n. 13152545 e id n. 13152523, aliado aos e-mails 

contidos em id n. 13152529, id n. 13152531 e id n. 13152533, que 

demonstram, ao menos neste momento processual, a existência de vários 

vícios e defeitos na construção objeto da lide. O perigo de dano é notório, 

uma vez que os vícios poderão acarretar maiores deteriorações no imóvel, 

inclusive podendo apresentar perigo aos moradores da residência, 

restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. 

Consigne-se, ainda, a inexistência de irreversibilidade da medida (art. 300, 

§3º, do CPC), pois num eventual juízo de improcedência do pedido inicial, a 

requerida terá a via judicial para ressarcimento das despesas que foi 

obrigada a suportar. Logo, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase 

de cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida faz-se 

necessário, pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar que a Requerida proceda, no prazo de 30 

(trinta) dias, os reparos necessários no imóvel objeto da lide, em especial 
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nos itens mencionados na inicial. Em caso de descumprimento, fixo multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) 

dias. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do 

artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de setembro 

de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de 

Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A parte Requerente será intimada 

na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007359-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007359-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANTONIO PEREIRA PINTO REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Antonio Pereira Pinto ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Revisão de Débitos e Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela 

Provisória de Urgência em face de Águas Cuiabá S/A, ambos qualificados 

na inicial. Requereu, em sede de tutela de urgência, que a Requerida 

restabeleça o fornecimento de água na sua residência, alegando, em 

síntese, que as faturas de água relativas aos meses de janeiro, fevereiro, 

março, maio, junho e julho de 2017 são abusivas. Aponta que a média de 

consumo da sua residência é muito inferior ao montante cobrado nas 

referidas faturas. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial de id n. 12747001, com 

seus documentos, e passo à apreciação da tutela de urgência 

reivindicada. A tutela de urgência, como na espécie, poderá ser concedida 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se 

evidencia diante da obrigação em questão que é perfeitamente discutível, 

face a relação jurídica firmada entre as partes, bem como, pelos 

documentos de id n. 12747009 e 12377552 que demonstram, ao menos 

neste momento, que o consumo faturado nas faturas em discussão não 

condiz com a média de consumo da residência do Autor, presumindo 

suposta irregularidade. Por sua vez, resta em evidência a urgência do 

pedido, uma vez que receber a notícia de corte no fornecimento de água, 

por si só, causa ao Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande 

monta. Ainda mais, porque a demanda versa acerca de serviço de água, 

bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa 

humana, esta última fundamento da Constituição da República (art. 1º, 

inciso III, da CF). Desta forma, pelas provas carreadas aos autos, nesta 

fase de cognição sumária, entendo presentes os requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela 

pretendida. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência pretendida na 

inicial para determinar que a concessionária Requerida restabeleça, no 

prazo de 01 (um) dia, o fornecimento de água na unidade consumidora 

registrada sob a matrícula n. 48127, desde que a suspensão dos serviços 

seja referente às faturas em discussão nos presentes autos. Fixo multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da 

presente, até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, 

o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 01 de outubro de 

2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As 

partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Sirva a presente decisão como 

mandado que deverá ser cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso 

necessário. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006899-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIL CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. ATAIL CARLOS DE OLIVEIRA ajuizou a presente Ação de 

Reintegração de Posse com Pedido Liminar em face de DESCONHECIDOS, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial contida em ID 12482316. 

Aduz ter recebido por meio de ação de Inventário número 

1021144-14.2017.8.11.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Especializada 

em Família e Sucessões, um terreno urbano situado na Rua Cáceres, 

Quadra 08, Lote 04, Loteamento Novo Mato Grosso, no Município de 

Várzea Grande/MT, com área total de 259,54m² e contendo uma casa de 

28,26m².Avaliado em R$ 7.000,00 (Sete mil reais), lavrado no 2º serviço 

notarial de Várzea Grande/MT. Afirma que algumas pessoas a qual 

desconhece suas qualificações invadiram o aludido imóvel e, após 

tentativa de retomá-lo, não obteve êxito. O Autor postulou pelo deferimento 

“initio litis” da liminar da reintegração de posse, , bem como, que o Oficial 

de Justiça procedesse, no momento do cumprimento da medida, a devida 

identificações dos Requeridos. Com a inicial vieram documentos. Os autos 

vieram conclusos. Relatei o necessário. Decido. Observa-se da inicial que, 

salvo melhor juízo, inexiste razão para que o feito tenha seu regular 

trâmite perante este Juízo, tendo em vista que deve obedecer a regra 

disposta no artigo 47, §2º do Código de Processo Civil, que estabelece: 

“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é 

competente o foro de situação da coisa. (...) § 2º A ação possessória 

imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem 

competência absoluta”. Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça tem 

considerado competente para processar e julgar as ações possessórias o 
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foro de situação da coisa, sob a premissa de ação real imobiliária, confira: 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA POR CONTINÊNCIA. - O foro da situação da coisa é 

absolutamente competente para conhecer de ação fundadas em direito 

possessório sobre imóveis. - Por força da interpretação sistemática dos 

arts. 95, in fine, e 102, CPC, a competência do foro da situação do imóvel 

não pode ser modificada pela conexão ou continência. É irrelevante, 

portanto, que anteriormente ao ajuizamento da ação possessória pelo 

adquirente do bem, tenha sido ajuizado outra ação, pelos alienantes, em 

se busca questionar a causa que ensejou a transferência da propriedade 

dos bens. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 660094 SP 

2004/0061150-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

25/09/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 08.10.2007 p. 

261). Logo, considerando que o imóvel objeto da lide está situado no 

município de Várzea Grande/MT, conforme consta no relato da inicial e nos 

documentos que a acompanham, o foro da Comarca de Várzea 

Grande/MT é o competente para apreciar e julgar a presente demanda, 

nos exatos termos do artigo 47, §2º, do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido também é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E EMBARGOS DE TERCEIROS AJUIZADOS NAS COMARCAS DE 

NOVA CANAÃ DO NORTE E TABAPORÃ – AÇÕES FUNDADAS EM 

DIREITO REAL – MATÉRIA QUE O JUIZ PODE CONHECER DE OFÍCIO – ART. 

301, § 4º, DO CPC - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO FORO DA 

REAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL - DOCUMENTOS QUE INDICAM 

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NA COMARCA DE TABAPORÃ - CONFLITO 

IMPROCEDENTE. O réu pode alegar na contestação a incompetência 

absoluta, mas o juiz pode conhecer da matéria independentemente de 

alegação de qualquer das partes.Nas ações fundadas em direito real 

sobre imóveis, é competente o Juízo do local onde está situada a coisa 

que, “mais próximo do bem, poderá mais facilmente colher as provas 

necessárias para o deslinde da causa” (STJ-2ª Seção, CC 35.937, Rel. 

Min. Pádua Ribeiro, j. 23.06.2004)”.(CC 35780/2012, DES. JURACY 

PERSIANI, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 01/11/2012, Publicado no DJE 12/11/2012). 

Tratando-se de ação possessória imobiliária, torna-se, excepcionalmente, 

exemplo de competência absoluta, que, portanto, a incompetência pode 

ser reconhecida a qualquer tempo de ofício, nos termos do artigo 64, §1º, 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, DECLARO este Juízo 

incompetente para apreciar e julgar o presente feito, devendo o processo 

ser remetido a uma das Varas Cíveis da Comarca de Várzea Grande-MT. 

Com o decurso de prazo recursal da presente, remetam-se os autos ao 

Juízo competente. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008476-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOVAES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE DOS SANTOS TAVARES OAB - MT19564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. João Novaes de Campos ajuizou a presente Ação de 

Usucapião Especial em face de Teotina Maria Campos, ambos já 

qualificados na inicial. O Requerente pretende a declaração da prescrição 

aquisitiva do imóvel registrado sobre uma área de terreno rural, situada no 

Sitio Paraíso dos Sonhos, localidade denominada Rio da Casca, Chapada 

dos Guimarães - MT, matriculada sob o número 7.684 junto ao Cartório do 

7º Ofício desta Comarca. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Emenda a inicial contida em ID 12903004. Relatado o necessário. Decido. 

Recebo a emenda contida em ID 12903004, bem como, seus documentos. 

Observa-se da inicial que, inexiste razão para que o feito tenha seu 

regular trâmite perante este Juízo, tendo em vista que deve obedecer a 

regra disposta no artigo 47 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, o 

Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que a competência para 

processar e julgar as ações fundados em direito real sobre bem imóvel é o 

foro de situação da coisa, ou seja, do local onde o mesmo se encontra e 

não no local onde o mesmo está matriculado como entendeu o advogado 

do Requerente, confira: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. POSTERIOR CRIAÇÃO DE NOVAS VARAS 

FEDERAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. Com 

efeito, "A competência para as ações fundadas em direito real sobre bem 

imóvel (CPC, art. 95, in fine)é absoluta e, portando, inderrogável, de modo 

a incindir o princípio do forum rei sitae, tornando-se inaplicável o princípio 

da perpetuatio jurisdictionis." (REsp 885.557/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, 

Primeira Turma, DJe de 03/03/2008). Ademais, "A competência absoluta do 

local do imóvel justifica-se em razão da melhor aptidão do juiz de 

determinado território para exercer a sua função, cuja competência 

transmuda-se de relativa para absoluta, em face da natureza pública do 

interesse que a informa" (REsp 885.557/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, DJe de 03/03/2008). 2. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg 

no Ag: 992329 MG 2007/0295987-6, Relator: Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/09/2009, T4 - QUARTA TURMA, 

Data de Publicação: --> DJe 05/10/2009). Logo, considerando que o imóvel 

objeto da lide está situado no município de Chapada dos Guimarães/MT, 

conforme consta na matrícula do bem (id n. 12903079), o foro da Comarca 

de Chapada dos Guimarães/MT é o competente para apreciar e julgar a 

presente demanda, nos exatos termos do artigo 47 do Código de Processo 

Civil. Em caso semelhante ao presente, o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso também foi o mesmo: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE TERRAS 

PARTICULARES – FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O 

FEITO É O DO LOCAL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – REGRA DE 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CPC – 

CONFLITO PROCEDENTE. Em se tratando de ação real sobre o imóvel – 

usucapião, deve ser processada e julgada pelo juízo no foro de situação 

do imóvel, obedecendo à regra de competência absoluta prevista no artigo 

95 do Código de Processo Civil. Localizando-se o imóvel usucapiendo no 

Município de Lambari D’Oeste – MT, abrangido pela Comarca de Rio Branco 

– MT, o juízo desta será o competente para o julgamento da demanda. (CC 

40684/2011, Desembaragdora Marilsen Andrade Addario, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/08/2012, 

Publicado no DJE 08/08/2012). Tratando-se de ação real imobiliária, 

torna-se, excepcionalmente, exemplo de competência absoluta, que 

portanto a incompetência pode ser reconhecida a qualquer tempo e de 

ofício por este Juízo, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, DECLARO este Juízo incompetente para apreciar 

e julgar o presente feito, devendo o processo ser remetido a Vara Cível da 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. Com o decurso de prazo 

recursal da presente, remetam-se os autos ao Juízo competente. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015158-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015158-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELAINE CRISTINA BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Elaine Cristina Barbosa 

ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, 

com pedido de Antecipação de Tutela cc Consignação em Pagamento e 

Declaratória de Cobrança Indevida em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A., ambos qualificados nos autos. A Requerente 

objetiva, em sede de tutela de urgência, que a Requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na sua residência, 

registrada sob a matrícula n. 6/1346650-3, alegando, em síntese, que a 

fatura referente ao mês de novembro de 2017, com vencimento em 

dezembro, é abusiva. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

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

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia através dos 
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documentos de id n. 13472107, 13472112, 13472109 e 13472111 que 

demonstram, ao menos neste momento processual, que a fatura de 

energia elétrica referente ao mês de novembro de 2017 encontra-se 

majorada ao se comparar com a média de consumo da residência da 

Autora (matrícula n. 6/1346650-3), presumindo suposta irregularidade. Por 

sua vez, resta em evidência a urgência do pedido, haja vista que receber 

a notícia de corte no fornecimento de energia elétrica, por si só, causa à 

Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais 

porque a energia é considerado um bem considerado essencial à vida, 

saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da 

Constituição da República (art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, não pode 

a consumidora ser privada de serviço essencial, por dívida passível de 

discussão, razão pela qual entendo que estão presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para deferimento da 

tutela pretendida. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar que a concessionária Requerida não 

suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de 

n. 6/1346650-3, desde que a cobrança seja referente ao débito em 

discussão. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro à parte 

Autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da 

prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 01 de outubro 

de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, 

QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, 

CASO NECESSÁRIO. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013348-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR CARNEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRESTANA PEREIRA OAB - MT25005/O-O (ADVOGADO)

ELISABETH PEREIRA ALVES OAB - RS9884 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013348-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALMIR CARNEIRO PEREIRA REQUERIDO: REFORPAN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Vistos etc. Almir Carneiro 

Pereira ajuizou a presente Ação Rescisória c/c Indenizatória e Pedido de 

Tutela Antecipada em face de Reforpan Indústria e Comércio de Produtos 

Alimentícios LTDA, ambos qualificados nos autos. O Requerente relata que 

firmou contrato de locação comercial com a Requerida, todavia esta não 

arcou com o pagamento dos alugueis. Alega que obteve conhecimento de 

que a Requerida utiliza em seus contratos sociais e documentos 

processuais o endereço do imóvel que foi locado, caracterizando a prática 

de ilícito, ante o desvio de finalidade do contrato realizado. Aponta que 

tentou solucionar o impasse administrativamente, mas não logrou êxito no 

intento. Requereu, assim, em sede de tutela de urgência, que a Requerida 

seja compelida a retirar dos contratos sociais e onde mais houver o 

endereço constante como comercial da Filial 04, evitando maiores danos e 

prejuízos irreparáveis. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial de id n. 

13637284, com seus documentos e, por consequência, defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, e passo à apreciação da tutela pretendida. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida quando 

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

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Ausente qualquer um dos 

requisitos, a medida de urgência pleiteada deve ser indeferida. No caso 

trazido à exame, ainda que estivesse devidamente comprovado a 

probabilidade do direito, não vislumbro o perigo de dano em caso de não 

deferimento da medida reivindicada. A própria Requerente ao fundamentar 

sua pretensão aponta que poderá acarretar “eventuais perturbações, 

inseguranças e riscos inerentes a pratica de atos comerciais, que podem 

de alguma forma vir a atingir a localidade que habita e trabalha” sic pág. 4 

da inicial, ou seja, há tão somente dúvidas, o que não pode amparar a 

concessão de tutela antecipada. Sendo assim, ausentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento da 

tutela pretendida faz-se necessário. Diante do exposto, indefiro a tutela de 

urgência reivindicada. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 23 de outubro de 2018, às 08:00 horas, a 

ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A parte Requerente será intimada na pessoa 

de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do CPC). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015187-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015187-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDIVINO LOURENCO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Valdivino Lourenço ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral 

com pedido de Tutela de Urgência em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. O Requerente 

pretende, em sede de tutela de urgência, que a Requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 

6/355105-8 e de inserir o seu nome junto ao rol dos órgãos de proteção ao 

crédito, alegando, em síntese, que a cobrança de consumo não faturado é 

abusivo. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, 

José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 
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Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se 

evidencia através dos documentos de id n. 13817412, 13817415 e 

13817416 que demonstram que a fatura referente ao mês de março de 

2018 (com vencimento em maio/2018) encontra-se majorada, em razão de 

consumo de energia não faturado. O Superior Tribunal de Justiça no 

Recurso Especial n. 849.866/PR tem adotado o entendimento de que 

havendo suspeita de fraude cuja existência é discutida na via judicial, o 

corte de energia elétrica não pode servir como meio coercitivo à cobrança 

de débitos pretérito. Aliás, este é o entendimento adotado pela 

Jurisprudência pátria: AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRARIEDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. 

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS 

REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. FRAUDE APURADA PELA 

CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS 

ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. 

RECURSO NÃO CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e 

pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de 

suposta fraude apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de 

medida tendente a forçar o consumidor a quitar valores apurados 

unilateralmente, sendo necessário, para tanto, a utilização do 

procedimento ordinário de cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que 

a pretensão da agravante também se revela ilegítima na medida em que "o 

corte configura constrangimento ao consumidor que procura discutir no 

Judiciário débito que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 

18/02/2009). (...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 

11089002387, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da 

Publicação no Diário: 10/05/2010) – grifei. Por sua vez, resta em evidência 

a urgência do pedido, haja vista que receber a notícia de corte no 

fornecimento de energia elétrica, por si só, causa ao Requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é 

considerado um bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade 

da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República 

(art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, não pode o consumidor ser privado 

de serviço essencial, estando presentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Na 

mesma esteira, não há que se falar na inclusão do nome do Requerente 

junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito em 

discussão nos presentes autos. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a concessionária Requerida 

não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

de n. 6/355105-8, bem como, não insira o nome do Requerente junto aos 

órgãos de inadimplentes, tão somente em relação à fatura em questão (id 

n. 13817416). Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro à parte 

Autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da 

prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 23 de outubro 

de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, 

QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, 

CASO NECESSÁRIO. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009913-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUILDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009913-87.2017.8.11.0041. AUTOR: JUILDO 

RODRIGUES DA SILVA RÉU: UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos 

etc. De início, é necessário ressaltar a existência de matérias discutidas 

no presente feito abrangendo inúmeros Recursos Especiais ajuizados 

perante o Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, a análise deve ser 

individualizada. Dito isso, no caso em exame, está pendente de julgamento 

junto a Corte Superior supracitada o Recurso Especial nº. 1.614.721/DF e 

o Recurso Especial nº. 1.631.485/DF (ambos cadastrados como Tema 

971), o qual se discute a seguinte tese: “Definir acerca da possibilidade ou 

não de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula 

penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos 

casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega 

de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e 

venda.” Ressalto ainda a existência do Recurso Especial nº. 1.498.484/DF 

e do Recurso Especial nº. 1.635.428/SC, também interpostos perante o 

Superior Tribunal de Justiça e pendentes de análise, o qual discute a 

seguinte tese controvertida: “Definir acerca da possibilidade ou não de 

cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, 

nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na 

entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de 

compra e venda.” Insta salientar ainda que as matérias discutidas acima 

estão sendo processadas na forma de recurso repetitivo, nos termos do 

art. 1036 do Código de Processo Civil. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes em 

todo o país que há discussão acerca das matérias transcritas acima (nos 

termos do artigo 1037, II, do Código de Processo Civil), como é o caso da 

presente ação. Ante o exposto, determino a suspensão do presente feito 

até o julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos 

Especiais nº. 1.614.721/DF, nº. 1.631.485/DF, nº. 1.498.484/DF e nº. 

1.635.428/SC. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017875-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA MARIA CASTRILON NATALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. LAVRATTI - ME - ME (RÉU)

LAVRATTI & GONCALVES LTDA - ME (RÉU)

JOAO RICARDO LAVRATTI (RÉU)

F. F. AMARAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (RÉU)

DOUGLAS WILLIAN BRAATZ DA SILVA (RÉU)

DIRCEU LAVRATTI (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Anna Maria Castrillon Natale ajuizou a presente Ação de 

Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Indenização por Danos 

Materiais com pedido de Tutela de Urgência em face de Lavratti & 
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Gonçalves Ltda – DIMAGO, Dirceu Lavratti, J. R. Lavratti – Center Frios, 

Ricardo Lavratti, F. F. Amaral Distribuidora de Produtos Alimentícios Epp e 

Douglas Willian Braats da Silva, todos qualificados nos autos. A 

Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que seja 

determinado que os Requeridos informem e comprovem a propriedade de 

duas câmaras frias que se encontram em sua imóvel, bem como, que 

promovam a retirada das mesmas, sob pena das mesmas serem retiradas 

e armazendas por si própria e às expensas dos Requeridos. Com a inicial 

vieram documentos. Relatado o necessário, decido. A tutela de urgência, 

como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

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

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia pelo Contratos de 

Locação firmado entre as partes, e-mails e notificação extrajudicial (ID 

13803067, 13803101, 13803145, 13803171, 13803271, 13803315), bem 

como, pelas fotos contidas em ID 13806808, 13806912, 13806920 e 

13806927, que ao menos neste momento de análise superficial, 

demostram a ocorrência dos fatos alegados na inicial. Por sua vez, a 

urgência do pedido encontra-se respaldo no eminente prejuízo que a 

Requerente está sofrendo, pois como relatado na exordial, os Requeridos 

desocuparam o imóvel, todavia, deixaram de retirar duas câmaras frias, 

fato que impede a utilização do imóvel pela Autora, acarretando prejuízos 

financeiros. Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, presentes 

os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a 

tutela de urgência para determinar que os Requeridos informem e 

comprovem a propriedade das duas câmaras frias localizadas no imóvel 

da Requerente, bem como, procedam a retirada dos mesmos do local, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena da retirada ser realizada pela 

própria Autora às expensas dos Réus, nos termos do artigo 249 do 

Código Civil. Com base no artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada na Sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Assim, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que a parte requerente 

será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), 

bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Na audiência, se não houver 

acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação (art. 335 do 

CPC). Defiro os benefícios da gratuidade judicial a Requerente, nos termos 

do art. 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013050-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORA FERNANDES VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Teodora Fernandes Vasconcelos ajuizou a presente Ação de 

Registro Tardio de Óbito objetivando a expedição de ofício ao 2º Ofício de 

Tabelionato e Registro de Notas da Comarca de Balsa/MA para realizar o 

registro do óbito do “de cujus” Joarez Gomes dos Santos, o qual, em tese, 

seria seu convivente há aproximadamente dois anos. Argumenta que 

transcorreu o prazo legal para o registro do óbito do “de cujus” em razão 

da demora no translado do corpo da cidade de Balsa/MA para esta Capital. 

Ao final, pleiteia a procedência da ação para que seja determinado o 

registro tardio de óbito. Com a inicial vieram documentos. Em petição de ID 

8097305 a genitora do “de cujus”, senhora Zenaide Gomes dos Santos, 

requereu a habilitação nos autos, bem como, informou a interposição de 

Oposição, o qual foi registrado sob o número 1018035-89.2017.8.11.0041 

e apensada ao presente feito. Concedida vista dos autos ao Ministério 

Público, manifestou pela juntada de documentos comprobatórios acerca da 

existência ou não de bens e filhos (ID 8114078). Em petição de ID 8301187 

a Requerente juntou declaração de união estável, bem como informou que 

o “de cujus” não possuía filhos, por outro lado, teria deixado um veículo 

para inventariar. O Ministério Público Estadual novamente se manifestou 

em ID 8866176. É o breve relatório. Decido. Sendo a legitimidade matéria de 

ordem pública, o reconhecimento de ofício faz-se necessária na hipótese 

dos autos. É condição sine qua non em nosso ordenamento jurídico a 

necessidade de haver legitimidade para a causa daqueles que figuram em 

qualquer dos polos do processo jurídico, conforme preceitua o artigo 18 

do Código de Processo Civil. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni e 

Sergio Cruz Arenhart (in, Manual do Processo do Conhecimento, 5ª Ed., 

Editora Revista dos Tribunais), isto quer dizer que: “(...) em princípio, que 

somente tem legitimidade para a causa, na qualidade de autor, aquele que 

se diz titular do direito material, podendo ser réu apenas aquele que, no 

plano o direito material, tem a obrigação correspondente ao direito material 

afirmado na inicial.”. No que concerne a Ação de Registro Tardio de Óbito, 

a Lei 6.015/73 elenca quem são os sujeitos que devem realizar a 

declaração do óbito, ou seja, possuem ligitimidade para propor a presnete 

ação, vejamos: Art. 79. São obrigados a fazer declaração de óbitos: 1°) o 

chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e 

fâmulos; 2º) a viúva, a respeito de seu marido, e de cada uma das 

pessoas indicadas no número antecedente; 3°) o filho, a respeito do pai ou 

da mãe; o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas de casa, 

indicadas no nº 1; o parente mais próximo maior e presente; 4º) o 

administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou 

particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente 

algum parente em grau acima indicado; 5º) na falta de pessoa competente, 

nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos últimos 

momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento 

tiver notícia; 6°) a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas 

mortas. Parágrafo único. A declaração poderá ser feita por meio de 

preposto, autorizando-o o declarante em escrito, de que constem os 

elementos necessários ao assento de óbito. Assim, só é passível de 

demandar aquele que seja o responsável, o titular da obrigação 

correspondente ao pleiteado na inicial, sendo, desse modo, o referencial à 

qual a ação existe e não em uma extensão ao efeito do pedido inicial para 

pessoa estranha à lide, não colocada no polo passivo da demanda. Feitas 

as necessárias elucidações acerca de quem possui legitimidade para 

ajuizar a presente ação, verifico do caso em exame que a Requerente 

alega ter vivido em união estável com o “de cujus” Joarez Gomes dos 

Santos, por aproximadamente 02 (dois) anos, nos termos da “ Declaração 

de União Estável”, confeccionada em 14/11/2016, contida em ID 8301198, 

o que, em tese, bastaria para comprovar a alegada situação, caso 

inexistissem os fatos que passo a expor. Por outro lado, contrariando a 

informação contida no documento acima citado, a genitora do “de cujus”, 

senhora Zenaide Gomes dos Santos interpôs a Ação de Oposição número 

1018035-89.2017.8.11.0041 (em apenso) questionando a alegada união 

estável existente entre a Requerente e o “de cujus”, afirmando que o 

documento é falso, bem como que a Requerente é suspeita pela morte de 

seu filho. No citado feito foram juntados provas da existência do Inquérito 

Policial número 42/2017, em trâmite perante a Delegacia de Polícia da 

cidade de Riachão/MA, com objetivo de apurar uma denuncia anônima em 

desfavor da Requerente (ID 8083956). Por ocasião do aludido Inquérito 

Policial, consta naqueles autos diversos depoimentos prestados por 

familiares da Requerente, depoimento da genitora do Requerente e o 

interrogatório da Requerente. Analisando tais documentos, extrai-se do 

depoimento prestado pela senhora Celma Pereira Campos Fernandes 

Vasconcelos, cunhada da Requerente, a seguinte declaração: “QUE é 
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cunhada da senhora TEODORA FERNANDES VASCONCELOS; QUE 

sempre residiu vizinha à senhora TEODORA; QUE esta mulher é mãe de 

um filho de 05 anos incompleto; QUE pelo início do ano de 2016, TEODORA 

conheceu um homem por meio do facebook e parecia muito animada com 

esse “homem”, que se chamava JUAREZ; QUE no mês de fevereiro do 

mesmo ano, TEODORA foi até a cidade dele conhece-lo melhor (...)” (SIC – 

ID 8084056, da Ação de Oposição número 1018035-89.2017.8.11.0041, 

em apenso). (Destaquei) Não obstante a isso, nota-se que a própria 

Requerente, quando interrogada pela Autoridade Policial competente, não 

soube informar quando teve o primeiro contato com o “de cujus”, veja: 

“(...). QUE considerando o início do namoro, a interrogada diz que convivei 

em união estável com JUAREZ GOMES DOS SANTOS, por cerca do dois 

anos, ou pouco mais que isso; Que nega todas as hipóteses os fatos 

delituosos lhe imputados; Que a interrogada considera um absurdo, 

tamanhas acusações; Que o motivo da família de JUAREZ querer lhe 

imputar crime é simplesmente por questão patrimonial; Que a interrogada 

alega não saber precisar o dia em que conheceu JUAREZ, mas afirma que 

pelo ano de 2014, através da rede social facebook, teve o primeiro contao 

com este homem, então passaram a trocar mensagens, ambos tentando 

uma aproximação maior; Que de imediato ninguém sabia do relacionamento 

através da internet que a interrogada tinha com JUAREZ; QUE perguntado, 

a interrogada alega não lembrar o ano que teve o primeiro contato físico 

com JUAREZ, mas afirma convicta que foi em um mês de fevereiro; (...)” 

(SIC – ID 8084069, da Ação de Oposição número 

1018035-89.2017.8.11.0041, em apenso). (Destaquei) Outro ponto que 

causa estranheza a este Juízo é que na petição de ID 8301187 referente a 

aditamento da inicial, a Requerente afirma que o “de cujus”, o qual 

supostamente conviveu dois anos, não deixou filhos, contudo, após 

ajuizada a Oposição número 1018035-89.2017.8.11.0041 (em apenso), 

reconheceu a existência de uma filha do mesmo (ID 10090559). Logo, 

como visto acima, considerando a suspeita pela morte do “de cujus” recair 

em face da Requerente, bem como, a existência de inúmeras dúvidas 

quanto a alegada “união estável” entre a mesma e o “de cujus”, fatos que, 

no meu entender, retiram a condição de legitimidade da Requerente para 

propor a presente ação, antes de ver reconhecida a alegada união estável 

por meio de ação própria. Assim sendo, faz-se necessária a extinção do 

feito, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil. Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Registro 

tardio de Óbito ajuizada por Teodora Fernandes Vasconcelos, sem 

resolução do mérito. Sem custas processuais, tendo em vista a gratuidade 

da Justiça. Notifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014511-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY PAZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014511-84.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOACY PAZ DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, 

pois a seguradora Requerida realizou o pagamento integral da dívida e a 

parte Requerente manifesta concordância com o montante depositado, 

restando satisfeita na integralidade a obrigação fixada na sentença. Diante 

do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito. 

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação do valor depositado nos autos (id n. 13550265), 

conforme pleiteado (id n. 13751526). Após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015513-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES SOUZA 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015513-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CHARLES SOUZA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Charles Souza de Oliveira ajuizou a 

presente Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de 

Urgência em face de Porto Seguro Cia de Seguros, ambos qualificados 

nos autos. A inicial veio acompanhada de documentos. A parte 

Requerente comparece aos autos, pugnando pela desistência do feito e 

extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. Posto isso, nos 

termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Requerente e, por 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. 

Sem custas, pois defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada na inicial, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.. Deixo de fixar 

honorários advocatícios, em razão da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015636-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILA PEREIRA DE NOVAIS (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015636-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PRYSCILA PEREIRA DE NOVAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Pryscila Pereira de Novais ajuizou a 

presente Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de 

Urgência em face de Porto Seguro Cia de Seguros, ambos qualificados 

nos autos. A inicial veio acompanhada de documentos. A parte 

Requerente comparece aos autos, pugnando pela desistência do feito e 

extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. Posto isso, nos 

termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Requerente e, por 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. 

Sem custas, pois defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada na inicial, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.. Deixo de fixar 

honorários advocatícios, em razão da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015997-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO MACEDO 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015997-70.2018.8.11.0041. AUTOR: 
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EDINALDO MACEDO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Edinaldo Macedo de Oliveira ajuizou a 

presente Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de 

Urgência em face de Porto Seguro Cia de Seguros, ambos qualificados 

nos autos. A inicial veio acompanhada de documentos. A parte 

Requerente comparece aos autos, pugnando pela desistência do feito e 

extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. Posto isso, nos 

termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Requerente e, por 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. 

Sem custas, pois defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada na inicial, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Deixo de fixar 

honorários advocatícios, em razão da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016361-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SALGADO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016361-42.2018.8.11.0041. AUTOR: 

THIAGO SALGADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Thiago Salgado ajuizou a presente Ação de Obrigação 

de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de Urgência em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros, ambos qualificados nos autos. A inicial veio 

acompanhada de documentos. A parte Requerente comparece aos autos, 

pugnando pela desistência do feito e extinção do processo. Relatado o 

necessário. Decido. Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 

200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada 

pela parte Requerente e, por consequência, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, 

sem julgamento do mérito. Sem custas, pois defiro a assistência judiciária 

gratuita pleiteada na inicial, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016373-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ANTONIO BORGES (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016373-56.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLEITON ANTONIO BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cleiton Antonio Borges ajuizou a presente 

Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de Urgência 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros, ambos qualificados nos autos. A 

inicial veio acompanhada de documentos. A parte Requerente comparece 

aos autos, pugnando pela desistência do feito e extinção do processo. 

Relatado o necessário. Decido. Posto isso, nos termos do parágrafo único, 

do artigo 200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

formulada pela parte Requerente e, por consequência, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem julgamento do mérito. Sem custas, pois defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada na inicial, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016377-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016377-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELAINE MARIA CORREA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Elaine Maria Correa da Silva ajuizou a 

presente Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de 

Urgência em face de Porto Seguro Cia de Seguros, ambos qualificados 

nos autos. A inicial veio acompanhada de documentos. A parte 

Requerente comparece aos autos, pugnando pela desistência do feito e 

extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. Posto isso, nos 

termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Requerente e, por 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. 

Sem custas, pois defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada na inicial, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Deixo de fixar 

honorários advocatícios, em razão da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019601-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Itaú Seguros S/A opôs Embargos de Declaração, alegando a 

existência de vícios na sentença prolatada nos autos, sob o argumento de 

que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados 

indevidamente (ID 12786036). Certidão de tempestividade em ID 13088664. 

Relatado o necessário. Decido. Recebo os embargos declaratórios, pois 

tempestivos. A parte embargante elege matéria já superada no feito para 

reabertura de discussão, pois, a decisão recorrida é clara ao fixar os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, em razão do disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi devidamente fundamentada (art. 93, 

inciso IX da Constituição da República), não havendo qualquer omissão ou 

contradição a ser aclarada por este recurso. É cediço que os embargos 

declaratórios previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de 

Processo Civil, visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a 

omissão, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada. O que 

se vê do presente embargos de declaração é a irresignação em relação 

ao conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão proferida. 

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 
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DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de ID 12622362. Cumpra-se 

conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003647-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARIO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12940432). A parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 13318818. Certidão de 

tempestividade em ID 13333140. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do disposto no artigo 

85, §8º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de ID 12784550. Cumpra-se 

conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003013-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BROTTO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Marco Antônio Brotto Junior opôs embargos declaratórios em 

face da sentença proferida nos autos, afirmando que a mesma foi omissa 

ao deixar de analisar o pedido ressarcimento das despesas médicas (ID 

12894288). Intimada a parte Embargada para se manifestar, permaneceu 

inerte, conforme certidão de ID 13349514. Relatado o necessário. Decido. 

Sendo tempestivo, recebo os embargos declaratórios de ID 12894288. 

Observa-se a existência de omissão na sentença proferida em ID 

12647177 em razão deste juízo não ter analisado o pedido de 

ressarcimento das despesas médicas no valor de R$714,94 (setecentos e 

catorze reais e noventa e quatro centavos). Diante do exposto, nos 

termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, acolho os 

embargos declaratórios opostos e passo a análise da omissão apontada, 

devendo ser acrescida na sentença de ID 12647177 a seguinte 

fundamentação: “O Requerente objetiva o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT, relativo aos gastos com assistência médica. A respeito 

do seguro obrigatório, a Lei n. 6.194/74, alterada pelas Leis n. 11.482/2007 

e 11945/2009, 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. Das 

provas carreadas com a inicial, observa-se que o Requerente logrou êxito 

em demonstrar o nexo causal entre a despesa no valor de R$714,94 

(setecentos e catorze reais e noventa e quatro centavos) e a lesão 

oriunda de acidente de trânsito, conforme se vê dos comprovantes de 

pagamentos relativos as despesas médicas contidos em ID 4766440 aliado 

a documentação médica contida em ID 4766441 e ID 4766442. Portanto, o 

reembolso da despesa médica no valor pretendido é a medida adequada 

ao caso presente. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação da 

ré para a presente ação, em conformidade com o artigo 405, do Código 

Civil, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, em consonância com o 

art. 406 do mesmo Código c/c art. 161, §1º, do CTN. Nesse sentido 

também a Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à 

correção monetária pelo índice INPC-IBGE, deve incidir a partir do efetivo 

desembolso de cada pagamento (AC n. 10338120024249001-MG, julgado 

em 07/08/2013).” De igual modo, retifico o dispositivo da sentença de ID 

12647177, onde se lê: “Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 6.412,50 (seis mil e 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da 

data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil.” Passa a constar a seguinte redação: “Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 6.412,50 (seis mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta 

centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação válida; 2) Condenar a Requerida 

ao pagamento da quantia de R$714,94 (setecentos e catorze reais e 

noventa e quatro centavos) à título do benefício do seguro obrigatório 

referente as despesas médicas, com incidência de juros legais a partir da 

citação e de correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir do 
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desembolso; e, 03) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil.” No mais, cumpra-se conforme a sentença de ID 

12647177. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027414-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027414-54.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO CESAR PEREIRA BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Paulo Cesar Pereira de Brito ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no Autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio e carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. As partes se manifestaram acerca da perícia médica. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o Autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 

que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 
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dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11502024) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em membro inferior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 12/06/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão em membro inferior 

direito (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida 

ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

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

Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018006-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS PINTO AMARAL (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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018006-39.2017.8.11.0041. AUTOR: 

THIAGO DOS SANTOS PINTO AMARAL RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Thiago dos Santos Pinto 

Amaral ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT e a restituição de despesas médicas e suplementares. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no Autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. As partes se manifestaram acerca da perícia médica. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
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ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10908667) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 03/04/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão em membro superior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 60,00 (sessenta 

reais) pagos a título de despesas médicas, entendo que merece êxito os 

argumentos do Requerente, uma vez que ao apreciar as notas fiscais e o 

receituário médico (id. 8078634 e 8078631), resta comprovado o nexo 

causal entre as despesas e a lesão em questão. Neste sentido: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO - 

HOSPITALARES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

COMPROVAÇÃO DO SINISTRO, BEM COMO DO NEXO CAUSAL ENTRE AS 

DESPESAS E AS LESÕES. VALOR QUE SUPERA O TETO PREVISTO NA 

LEGISLAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71005348172, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 09/04/2015). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71005348172 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de 

Julgamento: 09/04/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 13/04/2015). Deste modo, o reembolso 

de despesas médicas é medida adequada ao caso presente, devendo ser 

restituído o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), acrescido de correção 

monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do desembolso e de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação válida; 2) Restituir a importância de R$ 60,00 

(sessenta reais) a títulos de despesas médicas e suplementares, valor 

que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data 

do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) desde a data da 

citação; 3) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 
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e dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, 

ambos do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015858-55.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

FERNANDES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. José Fernandes da Silva ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos 

autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no Autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de pedido administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. As 

partes se manifestaram acerca da perícia médica. Relatado o necessário. 

Decido. Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o Autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o recebimento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A 

perícia médica realizada (id n. 11173592) atestou que o Requerente 

apresenta invalidez permanente em membro inferior direito, quantificada 

como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, 

em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal 

entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes 
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valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

12/11/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão em membro inferior direito (75% de 70%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013920-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO GONCALO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013920-25.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCO GONCALO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Marco Gonçalo de Arruda ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no Autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

a nulidade processo tendo em vista o defeito na representação da parte 

Autora e ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de 

requerimento administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. As partes se manifestaram 

acerca da perícia médica (id. 12285553 e 12639644). Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. A Requerida alega em sede preliminar a nulidade do processo, tendo 

em vista o defeito de representação da parte Autora diante da assinatura 

na procuração e declaração de hipossuficiência, sob o argumento de que 

encontram-se divergentes com o documento do Autor. Ao analisar a 

procuração (id. 6796630), a declaração de hipossuficiência (id. 6796631) 

e os documentos do Autor (id. 6796633), não vislumbro nenhuma 

desconformidade entre as assinaturas, de modo que, afasto a referida 

preliminar. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda 

para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 
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INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o recebimento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A 

perícia médica realizada (id n. 11139428) atestou que o Requerente 

apresenta invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. O Autor 

faz jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, todavia, ela não pode 

ser fixada com base em salários mínimos, como pretende o Requerente, 

uma vez que o sinistro ocorreu na vigência das Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecendo os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 02/02/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que condiz 

ao montante referente à lesão de intensa repercussão em membro inferior 

esquerdo (75% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004348-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMARIA BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004348-45.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELISMARIA BATISTA LIMA REQUERIDO: CLAUDIO MOREIRA 

DA SILVA Vistos etc. Elismaria Batista Lima ajuizou a presente Ação em 

face de Claudio Moreira da Silva, ambos qualificados nos autos. Realizada 

a audiência conciliatória, a Requerente comparece aos autos, pugnando 

pela desistência da demanda e extinção do feito. Relatado o necessário. 

Decido. Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte 

Requerente (id n. 9807487) e, por consequência, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem julgamento do mérito. Sem custas, em razão da assistência 

judiciária gratuita. Sem honorários, em virtude da ausência de 
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manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017742-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017742-22.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o feito 

cumpriu com sua finalidade, pois a seguradora Requerida realizou o 

pagamento integral da dívida e a parte Requerente manifesta concordância 

com o montante depositado, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação fixada na sentença. Diante do exposto, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito. Com o trânsito em julgado da 

presente, defiro a expedição de alvará judicial para liberação do valor 

depositado nos autos (id n. 13274467), conforme pleiteado (id n. 

13223002). Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025362-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA SANTANDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT0008067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MOURA DE ARAUJO REYES (EXECUTADO)

RENATO MOURA DE ARAUJO REYES (EXECUTADO)

DANIELA GOMES CASTANHAR REYES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025362-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA SANTANDER EXECUTADO: RENATO MOURA 

DE ARAUJO REYES, DANIELA GOMES CASTANHAR REYES, SIMONE 

MOURA DE ARAUJO REYES Vistos etc. Condomínio Residencial Villa 

Santander ajuizou a presente Ação de Execução em face de Renato 

Moura de Araujo Reyes, Daniela Gomes Castanhar Reyes e Simone Moura 

de Araujo Reyes, todos qualificados e representados nos autos. As 

partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua homologação e 

suspensão do processo. Relatado o necessário. Decido. Observo que o 

acordo firmado entre as partes (id n. 12762502) versam sobre direitos 

disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos. No que se refere ao pedido suspensão do 

processo, observo que desnecessário o seu deferimento, em razão da 

força executiva que o acordo homologado possui, podendo as partes a 

qualquer tempo se manifestar quanto ao seu descumprimento. Diante do 

exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os 

honorários de seu patrono. Custas processuais pelos Executados. 

Determino que a Secretaria habilite no sistema PJE a advogada dos 

Executados. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019221-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDO SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019221-50.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCINILDO SILVA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Observa-se que o 

feito cumpriu com sua finalidade, pois a seguradora Requerida realizou o 

pagamento integral da dívida e a parte Requerente manifesta concordância 

com o montante depositado, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação fixada na sentença. Diante do exposto, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito. Com o trânsito em julgado da 

presente, defiro a expedição de alvará judicial para liberação do valor 

depositado nos autos (id n. 13369484), conforme pleiteado (id n. 

13422368). Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1032753-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES TEIXEIRA OAB - MT18753/O (ADVOGADO)

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO (RÉU)

Outros Interessados:

LUCILEIA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)

HITAYNAN FERNANDES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

VANIA DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião distribuído por dependência ao 

processo 100357-45.2017.8.11.0041, onde a parte requerente vem ao 

autos, emendar o pedido informando o nome e endereço da pessoa que 

deve figurar no polo passivo da presente demanda. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no 

Identificador nº 13418413, para emenda do pedido inicial. Proceda-se a 

retificação no registro do feito, para constar no polo passivo: Espólio de 

Benedito Brasil Barreto Filho, representado por Maria Francisca Branco 

Barreto. A seguir, fundamentado no que dispõe o artigo 334, do CPC/2015, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Não havendo acordo, 

intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na causa, conforme dispõe 

o artigo 183 do CPC, bem como, citem-se, por edital, eventuais 

interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III 

do CPC, deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por ser medida desnecessária. Notifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se o necessário Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018746-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de ação Monitória que o pedido inicial vem acompanhado 

de prova escrita, sem eficácia de Título Executivo (cheques e outros 

documentos), assim, tem-se em tese, por satisfeito, o requisito da Ação 

Monitória, conforme disposto no artigo 700, caput do Código de Processo 

Civil. Custas processuais recolhidas. Ante ao exposto, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da quantia pleiteada no pedido inicial, e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído a causa (art. 701 do NCPC), ou 

ofereça embargos os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. 

Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no 

mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018752-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO AUGUSTO GONCALVES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória que o pedido inicial vem acompanhado 

de prova escrita, sem eficácia de Título Executivo (cheques e outros 

documentos), assim, tem-se em tese, por satisfeito, o requisito da Ação 

Monitória, conforme disposto no artigo 700, caput do Código de Processo 

Civil. Custas processuais recolhidas. Ante ao exposto, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da quantia pleiteada no pedido inicial, e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído a causa (art. 701 do NCPC), ou 

ofereça embargos os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. 

Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no 

mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018672-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

MADEMIR KATUMATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO)

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1018672-06.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta 

Precatória onde 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010287-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDETE DE OLIVEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010287-06.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILBERTO MALTZ SCHEIR EXECUTADO: WALDETE DE OLIVEIRA CAMPOS 

Vistos etc. Identifique os presentes autos junto ao sistema PJE quanto ao 

impedimento do Magistrado titular da 7ª Vara Cível desta Comarca. 

Certifique-se se houve o cumprimento do mandado de citação (id n. 

12487516). Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006518-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARIA SOARES MODESTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, que o executado 

citado deixou de distribuir os Embargos a Execução, protocolando a peça, 

nesta execução. Inadmissível a juntada de embargos nos autos de 

execução, quando sua distribuição é obrigatória. Os Embargos à 

Execução devem tramitar em processo autônomo, ao teor do que dispõe o 

artigo 914 do CPC em vigor, Senão vejamos: Art. 914. “O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos. § 1º Os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas 

autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”. 

Dessa forma, por ser protocolado de forma inadequada, indefiro os 

Embargos apresentados no Id 9616277, e para fins de evitar tumulto 

processual, determino que sejam os embargos riscados dos autos, 

cabendo ao executado tomar as providências necessárias para 

distribuí-lo. DETERMINO a IMEDIATA retirada da visibilidade dos 

documentos anexados aos Ids. 9616277, 9616281, 9616284, 9616288, 

9616294 9616297, 9616304, 9616308 9616314, 9616320, 9666476, 

9768877 e, 9768891 riscando-se as citadas juntadas, para posterior 

prosseguimento desta execução. Intimem-se as partes. A seguir, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015563-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA (EXECUTADO)

HEWERTON MARCELUS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos 

autos trazer informações e comprovar o recolhimento das custas 

processuais, para emenda da inicial. O pedido encontra-se instruído com o 

título Executivo (Termo de Confissão de Dívida), e os demais documentos 

necessários, assim, recebo o pedido formulado no Id nº 13725970 para 

emenda da inicial. Anotem-se nos autos o endereço dos executados, 
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indicado no Id 13725970. A seguir, cite-se o(s) executado (s) para, no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida 

(CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação de bens, constando expressamente do 

mandado que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por 

cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intimem-se os exequentes. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010995-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO OAB - SP152916 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C C M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos 

autos regularizar sua representação processual e comprovar o 

recolhimento das custas processuais, para emenda da inicial. O pedido 

encontra-se instruído com o título Executivo (Duplicata), e os demais 

documentos necessários, assim, recebo o pedido formulado no Id nº 

13278103 para emenda da inicial. Cite-se o(s) executado (s) para, no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida 

(CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação de bens, constando expressamente do 

mandado que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por 

cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intimem-se os exequentes. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017847-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA OAB - MT7889/B (ADVOGADO)

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT0006389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO GOMES EUFIGENIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ELISLAINE SOARES CARDOSO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda da 

inicial. O pedido encontra-se instruído com o título Executivo (Contrato de 

Locação), e os demais documentos necessários, assim, recebo o pedido 

formulado no Id nº 13837901 para emenda da inicial. Cite-se o(s) 

executado (s) para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 

do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, 

constando expressamente do mandado que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, 

artigo 827, § 1º). Conste, também, que o executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá 

constar que se o oficial de justiça não encontrar o executado, deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o 

prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o senhor oficial de justiça 

proceder de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu 

cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre 

imóvel (CPC, artigo 842). Intimem-se os exequentes. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015112-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R GONZALES DE SOUZA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para 

prosseguimento do feito. Estando o feito instruído com os documentos 

necessários, e não havendo pendencia a ser sanada, defiro o pedido 

formulado no Id nº 13578179, para emenda da inicial. Cumprindo a 

disposição contida no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, 

que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 
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apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038853-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO ANDREI DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente compelida a comprovar a alegada 

hipossuficiência, vem aos autos anexar documentos para emenda do 

pedido. No caso, em que pesem os argumentos apresentados pelo 

requerente na movimentação 12176417, tenho que sua incapacidade 

financeira não restou claramente demonstrada nos autos, visto que, o 

documento anexado não é suficiente para afastar a presunção de 

pobreza jurídica do requerente. E o fato de estar atravessando por 

momentos de dificuldades financeiras, não tem o condão de justificar o 

deferimento do pedido de justiça gratuita, sendo necessária a prova cabal 

da ausência de recursos financeiros, o que não ocorreu. Dessa forma, 

não havendo demonstração convincente nos autos de que o recolhimento 

das custas prejudicará a manutenção das atividades da empresa 

requerente, indefiro o pedido de gratuidade. Intime-se a parte requerente 

por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001051-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDENIL RODRIGUES DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA ZUCHIERI BRESSAN OAB - MT13.375 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, que comprovado o 

falecimento da parte Executada Antônia da Silva, havendo nos autos 

pedido de habilitação por inventariante, que comprovou essa condição. No 

caso, incidem na espécie os artigos 687 e 688 do CPC, sendo plenamente 

possível o ingresso do espólio no polo passivo da presente demanda. 

Dessa forma, declaro habilitado nos autos o espólio da executada Antônia 

da Silva, representada pela inventariante Sandra Inês da Silva (Id 

11885711 ), que deverá ser intimada doravante de todos os atos 

processuais. Isto posto, retifique-se o registro do polo passivo, inclusive 

na Distribuição, passando a constar como parte executada: ESPOLIO DE 

Antônia da Silva, representado pela inventariante representada pela 

inventariante Sandra Inês da Silva. A seguir, diga a parte exequente em 

cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026827-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte embargante compelida a comprovar a alegada 

hipossuficiência, vem aos autos anexar documentos para emenda do 

pedido. O benefício da gratuidade visa promover o acesso das pessoas 

carentes de recursos ao Poder Judiciário, mediante comprovação eficaz 

do estado de carência econômica nos autos. No caso, em que pesem as 

alegações apresentadas pelo embargante, não me encontro convencido 

de que o pagamento das custas comprometerá a existência da empresa, 

pois, o fato de estar atravessando por momentos de dificuldades 

financeiras, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de 

justiça gratuita, sendo necessária a prova cabal da ausência de recursos 

financeiros, o que não ocorreu neste caso. Dessa forma, não havendo 

demonstração convincente nos autos de que o recolhimento das custas 

prejudicará a manutenção das atividades da empresa requerente, indefiro 

o pedido de gratuidade. Intime-se a parte requerente por seu patrono, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 404894 Nr: 37023-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILTELECOM S/A - FILIAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação para o advogado Dr. Wilson Molina 

Porto para, no prazo legal, proceder com a devolução dos autos sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 779975 Nr: 33483-95.2012.811.0041

 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: ANTONIO FERNANDO MANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Código do Processo nº 779975

Vistos,

Considerando o teor da certidão lavrada as folhas 952, determino que se 

intime a perita nomeada as folhas 947, por Telefone ou por E-mail, 

conforme determina aquela decisão.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 856203 Nr: 58559-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao 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): ALCIRLENE DOS SANTOS VILELA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO 

- OAB:12.621 / MT

 Código do Processo nº 856203Vistos, Trata-se de processo em fase de 

Liquidação de Sentença que para concretização da decisão de folhas 

936/938, necessário à realização de cálculo para apuração do valor 

exequendo.No caso, a Contadoria Judicial alegou a impossibilidade de 

realizar o cálculo com os parâmetros definidos nos autos, conforme relata 

a certidão de folhas 940.Dessa forma, para fins de se estabelecer o valor 

da presente execução, nomeio, como perito judicial, neste feito, a Empresa 

MEDIAPE - Especialista em Perícias Técnicas Judiciais, podendo ser 

encontrada na Av Isaac Póvoas, nº 586, sala 1B, Centro Norte - 

Cuiabá/MT, CEP: 78.005-340 - Telefone: 65 3322-9858, E-mail: 

contato@mediape.com.br, para realizar o cálculo de acordo com os 

parâmetros estipulados na decisão de folhas 936/938, independentemente 

de compromisso, sob a fé de seu grau.Intime-se o perito acima nomeado 

para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo, bem como, 

para apresentar proposta de honorários, nos termos do art. 465, § 2º, I, do 

CPC, que deverão ser arbitrados de acordo com o que dispõe a Resolução 

do CNJ nº 232, de 13/17/2016. . Juntado nos autos o Laudo Pericial, dê-se 

cumprimento ao último paragrafo da decisão de folhas 217/220.Intimem-se 

as partes e o Perito.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 948614 Nr: 59474-05.2014.811.0041

 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: JOSE DA SILVA BELARMINO

 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, Lucimar cristina Gimenez - OAB:8506- A

 Código – 948614.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 274 manifestou concordância aos valores 

depositados pela parte Requerida às fls. 251/256 e 266/272 para 

pagamento do valor da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Por consequência, os Embargos de Declaração de fls. 262/265 perdeu 

seu objeto.

 Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados às fls. 255 e 271 em favor 

da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 274.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 461748 Nr: 30585-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON MENDES DA SILVA

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

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 461748

Vistos,

 Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte executada não foi 

localizada para citação pessoal, vindo o exequente requerer a citação 

deste por edital.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud, quanto ao endereço da parte executada, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme espelho da consulta anexada 

nos autos.

Dessa forma, indefiro o pedido de citação por edital, anotem-se nos autos 

o novo endereço da parte executada, a seguir, cite-se a(s) parte(s) 

executada(s) para no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar 

o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do 

Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos 

pelo (s) executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.

 Expeça-se Carta Precatória de citação, penhora e avaliação de bens, 

constando expressamente que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º).

 Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Conste ainda, as advertências contidas nos artigos 830, 841 e 842, todos 

do CPC.

 Instrua-se a missiva com os requisitos exigidos no inciso II do artigo 260, 

do CPC.

A parte exequente deverá comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1309215 Nr: 10695-77.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MALTZ SCHEIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1309215

Vistos,

Trata-se de Embargos a Execução, distribuído sem o recolhimento das 

custas processuais.

Nos autos não há pedido de gratuidade da Justiça.

 Dessa forma, estando à distribuição em desacordo com os procedimentos 

estabelecidos na Norma de Controle de Arrecadação do TJ/MT, determino 

a devolução do presente feito ao Cartório Distribuidor para as 

providencias cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 117453 Nr: 6490-30.2003.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ALVES LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL VICTOR FERREIRA 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:211999, MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

manifestar-se acerca do desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 383181 Nr: 19508-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 103 de 640



 PARTE AUTORA: MARCOLINO 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Código – 383181.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 308 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 301/306 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 306 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 308.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 792122 Nr: 46215-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO FONSECA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Código – 792122.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 276 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida à fl. 274 para pagamento do valor da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 274v em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 276.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 732597 Nr: 28791-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CLEIDE DE BASTOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, FERNANDA DE PAULA GIACOMINI 

SOUZA - OAB:17.627/MT, LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - OAB:15.606

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 732597.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 272 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 267/270 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 270 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 272.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 948282 Nr: 59309-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALBUQUERQUE LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, REDE ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Código – 948282.

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 227/228 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 222/225 para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 225 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 228.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008967-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA QUINTEIRO JOAQUIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008967-81.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAMELLA QUINTEIRO JOAQUIM RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. P. H. Q. C., representado por sua genitora 

Pamela Quintero Joaquim, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Pedido de Antecipação de Tutela em face de Unimed Cuiabá, ambos 

qualificados nos autos. Narra a inicial que o Requerente foi diagnosticado 

com transtor do Espectro Autista e que a patologia pode acarretar 

prejuízos no desempenho escolar e dificuldades de relacionamento com 

outras pessoas. Afirma que sua médica lhe indicou o tratamento do 

transtorno com Fonoaudióloga, com psicóloga que possui metodologia 

inspirada pelo autismo e Terapeuta Ocupacional com abordagem em 

integração sensorial, todavia a Requerida agendou tratamento com 

profissionais credenciados que não possuem as metodologias indicadas. 

Argumenta que o tratamento indicado é essencial e que não possui 

nenhuma pendência financeira junto à Requerida. Aponta que foi 

compelida a desembolsar a quantia de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e 

quarenta reais) para efetuar o tratamento diretamente com os 
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profissionais indicados. Aduz que não cabe à Requerida estipular a 

metodologia e o número de sessões a ser realizada. Requereu, em sede 

de tutela de urgência, que a Requerida promova a cobertura com a 

terapeuta ocupacional com abordagem em integração sensorial, com a 

psicóloga com metodologia inspirada pelo autismo e com a fonoaudióloga. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Emenda à inicial de id n. 

13154017, que foi recebida (id n. 13232770) e houve o deferimento da 

assistência judiciária gratuita. Emenda à inicial de id n. 13652550. Relatado 

o necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial de id n. 13652550, com 

seu documento, e, por consequência, passo à apreciação da tutela de 

urgência pretendida. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A 

inicial vem acompanhada com documento (id n. 12588272) que comprova 

a relação jurídica existente entre as partes, bem como a prescrição 

médica para realização dos tratamentos mencionados na exordial 

(12587625, 12587645, 12587684 e 12587710), evidenciando a 

probabilidade do direito da parte Autora. Além disso, os documentos de id 

n. 12588010, 12588060, 12588095 e 13652586 indicam, ao menos neste 

momento processual, que a Requerida não autorizou o custeio dos 

tratamentos na forma prescrita. Por sua vez, o perigo do dano resta 

evidente diante do grave quadro clínico apresentado pelo Requerente, 

visto que está acometido de transtorno do espectro autista e de acordo 

com os documentos que instruem a inicial, a ausência de uma sequência 

no tratamento prescrito poderá acarretar danos ao paciente e à sua 

evolução. Nesse contexto, não pode a Requerida negar a cobertura dos 

tratamentos na forma prescrita, indo de encontro a recomendação médica 

quanto à imprescindibilidade dos tratamentos. Somado a isso, salienta-se 

que no caso em tela estão em jogo os princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e da efetividade da atividade jurisdicional. 

Consigne-se, ainda, a inexistência de irreversibilidade da medida (art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil), porquanto o que se procura é o efeito 

do tratamento médico às expensas da ré, que, porventura, num eventual 

juízo de improcedência do pedido inicial, terá a via judicial para 

ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. Desta forma, 

nesta fase de cognição sumária, entendo que estão presentes os 

requisitos exigidos em lei para deferimento da tutela na forma pretendida. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO– NECESSIDADE – PACIENTE 

COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – PATOLOGIAS DIVERSAS – 

AUTISMO – TRATAMENTOS RECOMENDADOS POR PROFISSIONAL 

MÉDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, 

antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado 

e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.II - Não pode o 

plano de saúde, por conta própria alterar ou ir de encontro a 

recomendação médica quanto à imprescindibilidade do tratamento especial 

a ser fornecido ao agravado. III - O preceito maior da dignidade da pessoa 

humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências 

encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao 

indivíduo.IV - Ainda que o tratamento indicado pelo médico especialista, 

não conste no rol de tratamento da ANS – Agência Nacional de Saúde, 

não pode a agravante, utilizar esse pretexto para se furtar de atender à 

cuidado médico essencial para garantir um tratamento digno ao agravado. 

(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Diante do exposto, 

nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a Requerida custeie, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o tratatamento com terapeuta ocupacional com 

abordagem em integração sensorial, com psicóloga com metodologia 

inspirada pelo autismo e com fonoaudióloga. Em caso de descumprimento, 

fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite máximo de 30 

(trinta) dias. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do 

Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei 

ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 23 de outubro de 2018, às 11:30 horas, a 

ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação. Cite-se a Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

CPC). A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via 

DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). 

Cumpra-se a última parte da decisão de id n. 13232770, retificando o polo 

ativo junto ao sistema PJE. Sirva a presente decisão como mandado que 

deverá ser cumprida por Oficial de Justiça plantonista, caso necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015773-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ LOUREIRO MACHADO (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 

1015773-69.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JORGE LUIZ LOUREIRO 

MACHADO, 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 18/03/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Certidão de Ocorrência 

confeccionada pelo SAMU no ID: 7287047. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10597079 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, a inépcia da inicial ante a ausência de documento 

imprescindível para a demanda e a ausência de comprovante de 

residência alegando ser requisito para fixação do foro. No mérito, 

impugnou os documentos juntados pela parte Autora, 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: 

10936883. Impugnação à contestação corroborada no ID. 11802966. A 

parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 11803072), 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

A parte Requerida (id. 11625650), 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 
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que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA No que tange a exigência de comprovante residencial como 

documento obrigatório a ser apresentado pela parte autora entende-se 

que, este não se faz indispensável para propositura da ação. Vejamos: 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. De proêmio consigno que a alegação, da parte 

Requerida, quanto à autenticidade da documentação, considera-se 

prescindível, uma vez que a procuração juntada no processo é suficiente 

para a adequação do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. Quanto a alegação do Requerido em 

relação ao documento ilegível hospitalar, não desconstitui direito autoral, 

uma vez que a parte Requerente corroborou no caderno processual 

outras documentações, pertinentes para comprovação do acidente e do 

nexo de causalidade entre o fato e as lesões sofridas. Pois bem, 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. A 

ausência do boletim de ocorrência policial, por si só, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral. No caso não há falar em 

inexistência de boletim de ocorrência, porquanto houve juntada da certidão 

confeccionada pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU, ID. 7287047, que, a rigor, também é um boletim de ocorrência, 

demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e 

a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID. 10936883. 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 das mãos, 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: 10936883 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 da mão 

esquerda, 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, 

JORGE LUIZ LOUREIRO MACHADO 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, 18/03/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028923-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDINEUZA SMITH FONTENELLES (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:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. n° 

1028923-20.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, MARIA EDINEUZA SMITH 

FONTENELES FAGUNDES, devidamente qualificada na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 30/08/2016 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: 

9911670. A Requerida apresentou contestação no ID: 10930366 arguindo 

em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, e a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido ante a ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do 

seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio, discorreu pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 11487407. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 11567918. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação (id. 11567903), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida 

(id. 11790111), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser 

levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica 

(10%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (100%). Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Inicialmente 

consigno que a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio e a não identificação da 

placa, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 9911670) 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: 11487407. 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 lesão de 

estrutura pélvica, o valor da indenização deve corresponder ao percentual 

de 100% (cem 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: 11487407 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão residual, 

perda de 10% (dez por cento) da estrutura pélvica, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pagar a 

Requerente, MARIA EDINEUZA SMITH FONTENELLES FAGUNDES, a 

quantia de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 30/11/2016 (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
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022980-22.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ALLIAB SAADAD DE SOUZA, 

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 

21/05/2015 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 9161001. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10108827 arguindo em preliminar a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a impugnação dos documentos juntados pela parte Autora, a 

ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo 

causal 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 realizado por perito judicial corroborado à no ID: 11145485. 

Impugnação a contestação corroborado no ID: 12059003. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. De proêmio 

consigno que a alegação, da parte Requerida, quanto à autenticidade da 

documentação, considera-se prescindível, uma vez que a procuração 

juntada no processo é suficiente para a adequação do pressuposto 

processual relativo à capacidade postulatória da parte, além disso, se 

presumem verdadeiros os documentos juntados nos autos. O Seguro 
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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 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: 11145485. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 11145485 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do membro inferior esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais) incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, ALLIAB SAADAD DE SOUZA, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 21/05/2015 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021120-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

ELIANE DOS SANTOS SOUZA OAB - 033.180.461-16 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021120-83.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, MATEUS SANTOS CARVALHO 

menor, neste ato representado por sua genitora ELIANE DOS SANTOS 

SOUZA, devidamente qualificados 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 24/05/2017 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 
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com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 8759896. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11616912 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: 11496091. 

Impugnação à contestação ID. 11672082. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação (id. 11672083), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 
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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: 8759896) 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: 11496091. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11496091 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão moderada, perda de 50% 

(cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro inferior direito, 

a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, MATEUS SANTOS CARVALHO 

menor, neste ato representado por sua genitora ELIANE DOS SANTOS 

SOUZA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 24/05/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032271-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAWAY BARBOSA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032271-46.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, KAWAY BARBOSA BATISTA, 

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 

26/08/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Certidão de Ocorrência juntada no ID: 10332095. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11089434, arguindo em preliminar a 

necessidade de 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, a ausência de 

documento imprescindivel para a demanda, e a improcedência ante a 

ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato. No mérito, 

discorreu pela falta de nexo causal 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 
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para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 11491383. Impugnação a contestação corroborado no ID: 11834732. A 

parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 11834941), 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

A parte Requerida (id. 11804701), 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 - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA DATA DO FATO No que pese a 

alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez que 

não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com outras 

documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de causalidade 

entre o fato e as lesões sofridas. 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. A 

ausência do boletim de ocorrência policial, por si só, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral. No caso não há falar em 

inexistência de boletim de ocorrência, porquanto houve juntada da certidão 

confeccionada pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU, ID. 10332095, que, a rigor, também é um boletim de ocorrência, 

demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e 

a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID. 11491383. 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 joelho, 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: 11491383 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do joelho 

direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (hum 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, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, KAWAY BARBOSA BATISTA, a quantia de R$ 1.687,50 (hum 

mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 26/08/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016699-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL CONCEICAO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016699-50.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, LUCAS GABRIEL CONCEIÇÃO 

DA COSTA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificado, 

alegando, em síntese, que em 23/01/2017 foi vítima de acidente 
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automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento da 

indenização do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente e 

a quantia de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) referentes às 

despesas com tratamento médico. Boletim de Ocorrência no ID: 

7612429/7612469. Laudo pericial corroborado no ID: 11161227. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 11352238, arguindo em 

preliminar, a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a carência da ação 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 inconsistência do pedido de 

reembolso por despesas médicas e suplementares. Discorreu ainda 

quanto à necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Impugnação à contestação corroborada no ID. 11808186. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O seguro 

DPVAT visa à indenização de danos pessoais à vítima de acidentes 

envolvendo veículos automotores que circulam na via terrestre, ou sua 

carga. Tais danos pessoais podem ser relativos à morte, invalidez 

permanente ou ressarcimento de despesas médicas (DAMS). A lei n° 

6.194/74 regulamenta o DPVAT, sofreu alterações em seu texto, por meio 

das leis 11.482/2007 e 11.945/2009. A primeira reduziu o valor da 

indenização, fixando como parâmetro máximo o valor de R$ 13.500,00 

quando o segurado for acometido por invalidez permanente e o valor de 

até R$ 2.700,00 como reembolso a vítima no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares comprovadas (DAMS). A lei 

estabeleceu uma TABELA DE GRADUAÇÃO de percentuais de perda para 

os casos de INVALIDEZ. Dos autos, verifico que fora juntado boletim de 

ocorrência (ID: 7612429/7612469), decorrente do acidente de trânsito, o 

qual demonstra de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 11161227. 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). Pela 

mesma tabela, tem-se que em caso de perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros inferiores o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 11161227 dá conta de 

que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco 

por cento) da perca da mobilidade do membro superior esquerdo, o qual 

corresponde a 70% (setenta por cento) do teto máximo. Somados a 

repercussão intensa de 100% (cem por cento) da perca da mobilidade do 

membro inferior esquerdo correspondente a 70% (setenta por cento) do 

padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização equivale a 

75% de 70% do teto máximo (referente ao membro superior esquerdo), 

SOMADOS a 100% de 70% do teto máximo (referente ao membro inferior 

direito). Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. Por derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao 

sinistro relatado, suportou gastos com despesas médico hospitalares - 

DAMS, na monta de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais). A meu ver, 

encontra-se comprovado documentalmente nos autos, que a parte 

Requerente foi vítima do referido acidente automobilístico, o que corrobora 

o nexo causal com os documentos, laudos e recibos acostados aos 

autos. Nesse quadro, nos termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 

com as alterações das Leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º 

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no ID: 7612637. 

Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização 

perseguida. Desta feita, analisando detidamente aludidos documentos, não 

procede à alegação da seguradora de que a parte Requerente não 

comprovou as despesas médicas por ela efetivadas quando da 

ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se relacionam 

com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o 

valor de reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 167,00 (cento e 

sessenta e sete reais). Quanto aos juros e correção monetária das 

despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação 

do INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 

1% ao mês, computados da provocação do interessado, no caso da 

citação, nos exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. 
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ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a pagar 

ao Requerente, LUCAS GABRIEL CONCEIÇÃO DA COSTA, a quantia de: 

A) - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização 

do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja 23/01/2017 (Súmula 580 STJ); B) R$ 

167,00 (cento e sessenta e sete reais) referente à indenização prevista 

no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária (INPC) a partir da data do desembolso. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021245-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDETH MEIRE DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021245-51.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, EVALDETH MEIRE DE ARRUDA, 

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 

20/04/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Certidão de Ocorrência ID: 8773641. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11156167 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: 10856049. 

Impugnação à contestação ID. 11689412. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação (id. 11678416), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Por sua vez a 

parte Requerida (id. 11572341), manifestou sobre o laudo pericial. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. 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. A ausência do 

boletim de ocorrência policial, por si só, não é argumento capaz de 

desconstituir o direito Autoral. No caso não há falar em inexistência de 

boletim de ocorrência, porquanto houve juntada da certidão confeccionada 

pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, ID. 

8773641, que, a rigor, também é um boletim de ocorrência, demonstrando 

de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial de ID. 10856049. 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 pés, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

50% (cinquenta 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: 10856049 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 pé 

esquerdo, 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 PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

EVALDETH MEIRE DE ARRUDA, 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, 
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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, 20/04/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011552-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANE GRAZIELE VIEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011552-09.2018.8.11.0041 AUTOR: LUANE 

GRAZIELE VIEIRA FERREIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Revisional 

c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Luane Graciele Vieira Ferreira, em desfavor de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega 

a requerente que é consumidora dos serviços da requerida através da 

unidade consumidora nº 6/1831739-6. Assevera que em janeiro de 2018 

foi surpreendida com a fatura no valor de R$ 1.394,62 (mil trezentos e 

noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos). Menciona que, ao 

entrar em contato com a requerida para contestar a referida fatura, 

somente foi ofertado o parcelamento do débito. Alega que realizou 

reclamação no Procon, ocasião em que a requerida informou que o valor 

seria em decorrência do acumulo de dois meses de contas. Diz que as 

faturas posteriores, quais sejam, dos meses de fevereiro, março e abril, 

continuaram a ser emitidas com valores elevados. Menciona, por ocasião 

da emenda à inicial, que houve a suspensão do fornecimento de energia. 

Por essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento 

do fornecimento de energia elétrica, bem como que a requerida se 

abstenha de inserir seus dados no cadastro restritivo de crédito. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos que a fatura com 

vencimento em janeiro de 2018 no valor de R$ 1.394,62 (mil trezentos e 

trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), e as 

posteriores, quais sejam, dos meses de fevereiro, março e abril do 

corrente ano, se destoam das faturas pretéritas. Em análise ao histórico 

de consumo constante no Id nº 12971171, é possível inferir que os 

valores cobrados nas faturas questionadas possuem valores elevados, 

se comparados aos valores anteriores ao período questionado. Portanto, 

entendo presente a probabilidade do direito da parte autora. Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que, caso a tutela não seja deferida, a parte requerente, será 

privada da utilização de um serviço público essencial. Apesar de ser 

suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do segundo 

requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente, ainda, o risco ao 

resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela provisória não 

for concedida agora por este juízo, há sério e concreto risco da parte 

autora ter seus dados negativados. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 

300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou 

atendido no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a posterior inscrição dos dados da parte autora no 

cadastro restritivo de crédito, bem como com a regular suspensão do 

fornecimento de energia. Não obstante presente os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, cumpre anotar que a insurgência quanto 

aos valores supostamente excessivos das faturas não retira da parte 

autora a obrigação do pagamento ao menos do valor que entende devido, 

posto que afronta ao princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos 

serviços de energia elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide 

julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. 

Fatura de consumo com valor acima da média. Decisão agravada 

indeferindo a tutela provisória por ausência de probabilidade. Decisão que 

se reforma. Faturas em valor equivalente ao dobro da conta mais alta 

recebida pela parte autora e cerca de 300% superior às faturas 

anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento doméstico 

Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço essencial e 

deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso conhecido e 

provido para determinar que a ré se abstenha de interromper o serviço, 

condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 165,35 que 

entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício ao órgão 

responsável para exclusão da negativação referente à fatura impugnada.” 

(TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta 

Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 

18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o depósito em juízo 

do valor que a parte autora entende devido nas faturas contestadas. 

Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida: a) sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

do CPC, RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora UC 6/1831739-6; 

b) sob pena de aplicação de multa por descumprimento no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 

537, do CPC, SE ABSTENHA de realizar a cobrança dos débitos até o 

julgamento do mérito da presente demanda, assim como de incluir o nome 

da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. CONDICIONO o 

cumprimento da tutela de urgência a comprovação de pagamento das 

faturas questionadas ou ao depósito judicial do valor que a parte autora 

entende devido das fatura questionadas (janeiro, fevereiro, março e abril 

de 2018), observando-se, para tanto, a média de consumo relativa aos 

três meses anteriores ao período contestado (meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2017). Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 12971133, 

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), 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). Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de Junho de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques 

Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002981-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN PARK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO CARVALHO SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 07/08/18 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016848-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AEROPORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE FIGUEIREDO (RÉU)

I.J. SILVA SANEAMENTO E CONSTRUCOES - ME (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 07/08/18 12:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016866-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016866-33.2018.8.11.0041 AUTOR: MARCIA MARIA DO 

NASCIMENTO 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: 1017874-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN MARTINS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1017874-45.2018.8.11.0041 AUTOR: EVELYN MARTINS LEITE 

RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 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. DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito , com fulcro no 

art. 538, inciso II, da CNGC-Foro Judicial, haja vista o documento 

acostados no Id. nº 13806931. 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, 28 

de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015275-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA XAVIER TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO JOSE DOMINGOS OAB - MT12907/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. DAIANY MACHADO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(RÉU)

GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1015275-36.2018.8.11.0041 AUTOR: SELMA XAVIER 

TEODORO RÉU: G. DAIANY MACHADO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL 

DE ADVOCACIA, GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA W Vistos. 

Considerando os documentos apresentados 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 
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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, 21 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017521-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1017521-05.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL PORTO DO SOL REQUERIDO: MARCUS VINICIUS MARINHO 

DE BARROS V Vistos. 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, 25 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016824-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016824-81.2018.8.11.0041 AUTOR: VALTER ARAUJO 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: 1016844-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO LEONARDO DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016844-72.2018.8.11.0041 AUTOR: CAIO LEONARDO DOS 

SANTOS LIMA 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 
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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: 1016860-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE GARCIA E 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016860-26.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA IVONETE GARCIA 

E OLIVEIRA 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: 1016855-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON AGUIAR DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016855-04.2018.8.11.0041 AUTOR: AILSON AGUIAR DE 

PAULA 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 373069 Nr: 9888-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICY LAURA BARROS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO CAMPOS BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES - 

OAB:13.440-A, EVANGELINA APARECIDA BARROS GONÇALVES - 

OAB:10.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line (fls. 

248/250), que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada: 

HELCIO CAMPOS BOTELHO, portador do CPF nº 327.859.501-78, sobre o 

valor de R$ 17.500,80 (dezessete mil e quinhentos reais e oitenta 

centavos).Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, 

a última atualização do débito apresentada pela parte credora, sem prévia 

ciência do ato à parte executada.Conforme determina o artigo art. 512, § 

2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete 

para a efetivação da constrição acima deferida através do Sistema 

Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, OFICIE-SE ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil).Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 718440 Nr: 14449-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRYANO BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 Vistos.
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Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença cuja parte 

executada é a OI S/A.

Ocorre que, como é fato público e notório, noticiado em todos os jornais, o 

Plano de Recuperação Judicial da referida empresa executada foi 

aprovado, na 7º Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

E, nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 , com a 

aprovação do referido plano, surge novo título judicial, motivo pelo qual os 

créditos devem ser satisfeitos de acordo com as condições estipuladas 

no plano, não havendo que se falar nem em prosseguimento, nem em 

suspensão das execuções individuais.

Assim sendo, considerando o princípio da não surpresa, positivado nos 

artigos 9º e 10, ambos do novel Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, 

acerca da extinção do processo pela perda superveniente de condição 

para o prosseguimento desta execução (art. 485, IV, do CPC).

Atendida a determinação judicial por ambas as partes ou decorrido o 

prazo para tanto, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 112517 Nr: 5437-24.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA GEANNE SOUZA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM FREITAS GUIMARÃES (LOCATÁRIA, 

ADEVAL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVALDO ALVES MENEZES - 

OAB:4271/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638/MT, RONI MURCELLI SILVA - OAB:8647/MT

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line (fls. 

242/245, item “c”), que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte 

executada: MÍRIAM FREITAS GUIMARÃES, portadora do CPF nº 

486.893.781-20; e ADEVAL RODRIGUES DA SILVA, portador do CPF nº 

487.599.291-20, sobre o valor de R$ 53.429,54 (cinquenta e três mil, 

quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos).Registro 

que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do 

Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, a última atualização 

do débito apresentada pela parte credora, sem prévia ciência do ato à 

parte executada.Conforme determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro 

Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete para a efetivação da 

constrição acima deferida através do Sistema Bacenjud.Tornando exitosa 

a penhora de valores, OFICIE-SE ao departamento responsável pela Conta 

Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos 

autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem, devendo a parte executada 

que não possuir procurador constituído nos autos ser intimada por carta 

com aviso de recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte 

executada comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é 

impenhorável e/ou que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil).Havendo manifestação pela parte executada, 

INTIME-SE a

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 461927 Nr: 30706-11.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURANTE E LANCHONETE OVELAR LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAICE MARTINS TORRES DE SANTANA, 

GONÇALO BRAS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Leonardo Moreira - 

OAB:13.313, PAULO SERGIO MISSASSE - OAB:7649 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4.300/MT, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - 

OAB:4300/MT

 Vistos.

Ante a justificativa apresentada pela parte requerida às fls. 214/216, e 

considerando, ainda, que a parte autora manifestou concordância com 

realização do ato, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 22 de Agosto de 2018 às 15h:00min, a ser realizada no gabinete da 

8º vara Cível no Fórum da Capital.

Deverá o advogado da parte se atentar para a previsão contida no art. 

455 do Código de Processo Civil no tocante a sua incumbência de intimar 

as testemunhas, dispensando-se a intimação do juízo.

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC.

Por fim, atente-se a Secretaria da Vara para o disposto no art. 337 da 

CNGC, observando a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 377843 Nr: 13910-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLYTS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

ELINA CAROLINA CAMPOS DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CLARA COMERCIO DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DELBARCO NEVES - 

OAB:6743, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, MAYNA DANTAS DE 

CARVALHO DANTAS - OAB:9052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELAINE DUARTE 

GONZAGA - OAB:16.106/O, PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2.802/MT

 Vistos.

Ante a petição de fls. 190, deixo de apreciar o pedido contido na peça de 

fl. 186.

No mais, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença proferida no 

presente feito e, após adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 953687 Nr: 1871-37.2015.811.0041

 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: ANDRE GONÇALVES MELADO

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

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/O, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINI - 

OAB:1136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvará Eletrônico nº 415184-4/2018 e 415182-8/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 745997 Nr: 43178-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BARBOSA VENIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. 

FILHO - OAB:13.685 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 
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requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 355035 Nr: 25453-13.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TENA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS 

ELDORADO S/A, JOSÉ DELAMAR CORREA FERREIRA, JOSÉ EDUARDO 

MANHÃES BARRETO, MARCO RIBEIRO LIMA, VILSON COPETTI, LUCIANE 

BERTINATTO COPETTI, SILVANA BUZZO, NERY JOSÉ EVERLING, VERA 

LUCIA SCHNEIDER EVERLING, SALÉSIO EVERLING, ISABEL CRISTINA 

CAPELETTI EVERLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ RIBAS PAIVA - 

OAB:35.799-SP, MARIA APARECIDA CARDOSO FROSINI L. 

EVANGELISTA - OAB:20249/SP, SÉRGIO GOMES DE AZEVEDO 

PEÇANHA - OAB:136.813-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, ARMANDO VICENTE NOVACZYK - OAB:3391-A/MT, 

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - OAB:17678/O, JATABAIRU 

FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT, Joel Luiz Antunes de Chaves - 

OAB:6063-E, JOEL LUIZ ANTUNESDE CHAVES - OAB:10.821, LUCIANO 

TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974-B, OBADIAS COUTINHO DOS 

REIS - OAB:7877, PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - 

OAB:9792, THIAGO ALVES BERNARDES - OAB:20822/O, VANDERVAL 

QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - OAB:7875-B

 Certifico e dou fé que a audiência de conciliação designada nestes autos 

não se realizará em virtude da suspensão do expediente forense no dia 

02.07.2018 (segunda-feira) em todo o Poder Judiciário Estadual, nos 

termos da Portaria nº 841/2018-PRES, publicada no DJE n. 10284 de 

28.06.2018. Certifico mais que, cumprindo as atribuições do art. 1.205 da 

CNGC, redesigno a Audiência de Conciliação para o dia 31.07.2018, às 

10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação no 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 245484 Nr: 13452-64.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLIVAR FREIRE PUFAL, ANDRÉ CASTRILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, JEDER 

FREITAS SOARES, CELIA MARIA JUNQUEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - OAB:9.249/MT, JOEL 

FERREIRA VITORINO - OAB:11.115/GO, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, ANDRE CASTRILLO - OAB:OAB/MT 852

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte exequente, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 711109 Nr: 4121-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELAINE AP COLOMBO DE BARROS 

OLIVEIRA, UNIMED CUIABÁ - COOP. DE TRAB. MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hunno Franco Mello - 

OAB:7903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

Jose Aparecido de Oliveira - OAB:4259-ms

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 742771 Nr: 39681-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

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

INCORPORADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para retirar o 

Edital de Citação, no prazo de 05 ( cinco) dias, para sua publicação em 

jornal de grande circulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 453390 Nr: 25233-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVI DA CRUZ BANDEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - OAB:11896/MT, 

MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para retirar o 

Edital de Citação, no prazo de 05 ( cinco) dias, para sua publicação em 

jornal de grande circulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 807811 Nr: 14266-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FRANCISCO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT, LUIS 

FERNANDO SILVA E SOUZA - OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para retirar o 

Edital de Citação, no prazo de 05 ( cinco) dias, para sua publicação em 

jornal de grande circulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 783564 Nr: 37294-63.2012.811.0041

 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: GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUROPA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RIGO PALMEIRO - 

OAB:60.961 OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para retirar o 

Edital de Citação, no prazo de 05 ( cinco) dias, para sua publicação em 

jornal de grande circulação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 877007 Nr: 14793-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY CLEITON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:OAB/MT 11096, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORREA DE MORAES - OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para retirar o 

Edital de Citação, no prazo de 05 ( cinco) dias, para sua publicação em 

jornal de grande circulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 819215 Nr: 25495-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIEX IMPORTADORA E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CALÇA RONDON - 

OAB:18.626/MT, JOSÉ ANDRÉ CURVO - OAB:6605, JULIANA 

CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, Osmar Khalil - OAB:11682, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para retirar o 

Edital de Citação, no prazo de 05 ( cinco) dias, para sua publicação em 

jornal de grande circulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1022361 Nr: 33072-47.2015.811.0041

 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: AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para retirar o 

Edital de Citação, no prazo de 05 ( cinco) dias, para sua publicação em 

jornal de grande circulação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016019-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAEL 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016019-31.2018.8.11.0041 AUTOR: RAEL DOS 

SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AT 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Rael dos Santos 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. 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 contido na exordial comporta deferimento. Com 

efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a presença da 

probabilidade do direito da parte autora. Isto porque, no caso dos autos, o 

requerente comprovou a recusa da requerida em receber o requerimento, 

através de reclamação enviada a Susep (Id nº 13580921), Ata Notarial de 

Constatação de Fato (Id nº 13580937) e, ainda, por meio de trechos da 

gravação constante no Id nº 13580957. 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 são 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, o § 

2º 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 presente hipótese, haja vista 

que a tutela pleiteada visa apenas protocolo de documento e não o 

pagamento da indenização. 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 (cino) dias, receba e 

protocole o requerimento administrativo da parte autora. Para o caso de 

não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, FIXO 

multa por descumprimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do 

art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC/2015, sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando os 

documentos apresentados no Id nº 13581017, pág.2, 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), 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). Tendo em vista que a parte autora já informou 
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seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também 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, com fulcro no 

art. 538, inciso III, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação 

prioritária do feito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 

de Junho de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016365-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016365-79.2018.8.11.0041 AUTOR: CARLOS 

ALBERTO DE CARVALHO FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS AT Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Carlos Alberto de Carvalho 

Filho 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. 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 contido na exordial 

comporta deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, 

constata-se a presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto 

porque, no caso dos autos, o requerente comprovou a recusa da 

requerida em receber o requerimento, através de reclamação enviada a 

SUSEP (Id nº 13629178), Ata Notarial de Constatação de Fato (Id nº 

13629200, pág.2) e, ainda, por meio de trechos da gravação constante no 

Id nº 13629183. 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. 

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. Nesse mesmo sentido decidiu o c. STF nos REs 

824.704 e 839.314. Anota-se, ainda, que, nos termos do art. art. 33, §2º, 

da Resolução 332/2015 do CNSP, “o contrato deve estipular que qualquer 

seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas”. Além disso, nos termos do art. 

66 da Resolução n.º 243/2011 do CNSP, o descumprimento do prazo para 

o pagamento administrativo da indenização de Seguro de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT constitui 

infração sujeita à multa, sem prejuízo do descredenciamento da 

seguradora conveniada. 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 são de direito. 

Por fim, o § 2º 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 presente hipótese, haja vista 

que a tutela pleiteada visa apenas protocolo de documento e não o 

pagamento da indenização. 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 e 

protocole o requerimento administrativo da parte autora, devendo, nessa 

ocasião, atender ao disposto no art. 5º, §2º da Lei 6.194/74. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, FIXO 

multa por descumprimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do 

art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015, sem prejuízo de 

eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, 

inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando os 

documentos apresentados no Id nº 13629177, pág.4, 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), 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). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também 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, com fulcro no 

art. 538, inciso III, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação 

prioritária do feito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 

de Junho de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020803-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE AZEVEDO VITAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020803-85.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE MARIO 

DE AZEVEDO VITAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020896-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no valor de R$ 

1.000,00, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 28 de junho de 2018 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025820-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR SCHWINN (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025820-05.2017.8.11.0041 AUTOR: LENIR 

SCHWINN RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006859-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE VELOSO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006859-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDILENE VELOSO LUCAS 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 10:30, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022709-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE MELO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022709-47.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: DAVI DE MELO DE MEDEIROS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) ajuizada por DAVI DE MELO DE MEDEIROS 

contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, devidamente 

qualificados nos autos. Alega a parte autora que sofreu um acidente no 

dia 27.06.2015, e o requerente teve que suportar com gastos médico 

hospitalares inesperados com seu tratamento, tendo, no entanto prejuízo 

conforme recibo em anexo. Por tais razões, requer nos termos do artigo 

3º, III, da Lei nº 6.194/74, o reembolso remanescente do valor no tocante 

ao DAMS. Instruiu a exordial com os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação (id: 7253651), arguindo preliminarmente: I 

- Da Alteração Do Pólo Passivo Da Lide – Da Necessidade De Inclusão Da 

Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A. Na Demanda; II – 

Da Inépcia Da Inicial – Da Necessidade De Realização De Pedido 

Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse De Agir – 

Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do STF. No mérito rebateu os 

pedidos iniciais, requerendo a total improcedência da ação. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) 

ajuizada por DAVI DE MELO DE MEDEIROS contra PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, visando assegurar o reembolso das despesas 

médicas inerentes ao acidente de trânsito. O deslinde da controvérsia não 

reclama dilação probatória o que em última análise confrontaria com os 

princípios da celeridade e economia processual. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “Acidente de Veículo. Seguro obrigatório DPVAT. 

Cobrança. Preliminar arguida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 

Conjunto probatório suficiente para a elucidação da controvérsia. 

Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Preliminar rejeitada. Acidente 

de Veículo. Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança. Recebimento de 

indenização referente a reembolso de despesas médicas e suplementares 

efetuadas por suposta vítima de acidente automobilístico. Comprovação da 

ocorrência do fato e das despesas dele decorrentes. Ausência. Exegese 

dos artigos 3º, “c” e 5º, § 1º, “b”, ambos da Lei nº 6.194/74. Sentença 

mantida. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.” (TJSP - APL: 

9239176-68.2008.8.26.0000 - Relator: Rocha de Souza – j. 22/09/2011) 

destaquei. Dessa forma, sendo suficientes os documentos juntados nos 

autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do 

artigo 355, I do CPC. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA LIDE – DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 
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Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a preliminar suscitada. DA INÉPCIA DA INICIAL – 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO 

– DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA 

NOVA DECISÃO DO STF. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Superada a preliminar, passo a análise meritória da demanda. 

Alega a parte autora que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 

27.06.2015, resultando, em decorrência disso, gastos hospitalares no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), indenizados parcialmente pela requerida. 

Por conseguinte, pretende ver a requerida condenada ao pagamento do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, pelas despesas de assistência 

médica e suplementar, prescrita no art. 3º, Lei nº 6.194/74, no valor 

supradito. O artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, alterado pela Lei nº 

11.482/07, dispõe que o valor destinado para cobrir despesas médicas 

será de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). A lei condiciona o 

pagamento da indenização à prova do fato e das despesas médicas, 

verbis: “Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. § 2º - Assegura-se à vítima o 

reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Ainda sobre o tema, o art. 5º, 

§4º, da mencionada lei também dispõe: “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. 

[...] §4º - Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o 

acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e 

invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento 

hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido 

pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, 

pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.” 

(negritei) Nesse contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “Estão 

abrangidos na rubrica das despesas médicas e suplementares os 

remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem 

necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo 

automotor [...]” (TRJE/RS – 2ª TRec. – Recurso Cível nº 71002389708 – 

Relator: AfifJorge Simões Neto – julgado em 14/07/2010). Dos autos, 

verifica-se que restou demonstrado o nexo de causalidade ante a prova 

do acidente automobilístico (Certidão de Ocorrência), o atendimento da 

autora em hospital público e recibo de pagamento, destinados à 

recuperação da autora quanto ao acidente sofrido. Desta feita, as provas 

existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos 

apresentados se referem ao acidente sofrido pela requerente, inexistindo 

qualquer obstáculo ao reembolso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM 

DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA SEGURADORA 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se restou comprovado 

pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de 

acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do 

tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento 

a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: Dra. Marilsen 

Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: TJMT – 2ª CCível 

– RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 

19/10/2011. Importante esclarecer que o documento de id:4436234 não se 

trata de simples recibo, pois, goza de presunção juris tantum do 

pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo a 

seguradora o dever de desconstituí-lo. Ademais, atrai o ônus da prova 

quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos 

pelo autor, o mesmo cumpriu o ônus que lhe incumbia consoante dispõe o 

inciso I do art. 373 do CPC. Por outro lado, assim não agiu a ré que não 

demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado 

pelo autor, em consonância com o inciso II do mesmo artigo, utilizando-se 

de diversas alegações infundadas. Como a parte autora apresentou todos 

os documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se 

torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o reembolso das 

despesas devidamente comprovadas, até o limite legal previsto no inciso 

III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74. No tocante à correção monetária está 

pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na linha de que 

“incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do 

efetivo prejuízo.”, ou seja, a correção se dá a partir do efetivo 

desembolso. (Súmula 43 CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 

20/05/1992, p. 7074) O mesmo aconteceu quando ao termo dos juros 

moratórios, que devem incidir sobre o total devido, na proporção de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data da citação na ação judicial, firme 

no art. 405 do Código Civil, bem como na Súmula nº 426 do citado Tribunal 

Superior “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação.” Diante do exposto, enfrentados as questões trazidas a 

baila e capazes a influir à conclusão, c com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a 

reembolsar a parte autora na importância de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta 

reais), a título de indenização das despesas de assistência médicas e 

suplementares, estipulado no art. 3º, inciso III, da Lei 6.194/74, alterada 

pela Lei n.º 11.482/07, valor este acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do 

desembolso. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.200 (mil e duzentos 

reais) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8.°, 

do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 

6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1015593-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELARINA ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA OAB - SP0183463S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P A ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015593-19.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BELARINA ALIMENTOS S/A REQUERIDO: P A ALIMENTOS 

LTDA Vistos etc. Certifique-se a secretaria quanto a autenticidade da 

missiva, nos termo do artigo 265, §2º do CPC. Intime-se o patrono da parte 

autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas de 

distribuição da missiva diligência do oficial de justiça. A parte interessada 

p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado. Devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC. 

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015842-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA GUARANI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA PATRIAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT0008637A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO 

que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu os autos 

via PJE, n° 1015842-04.2017.8.11.0041, oriundo da 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ, com a finalidade de agendar sessão de mediação/conciliação, a 

qual foi designada para o dia 03 de agosto de 2018, às 12h30min. Nos 

termos do enunciado 27 do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – 

FONAMEC, solicito as devidas intimações das partes e advogados. O 

referido é verdade e dou fé. Cuiabá, 29 de junho de 2018. ANA CAROLINA 

NUNES LOPES CANÇADO GARCIA Analista Judiciária Central de 

Conciliação e Mediação da Capital SEDE DO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N, Telefone 

(65) 3648-6000/6001, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015842-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA GUARANI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA PATRIAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT0008637A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015842-04.2017.8.11.0041. AUTOR: 

METALURGICA GUARANI LTDA RÉU: SOLANGE APARECIDA PATRIAN 

Vistos etc. Trata-se de ação monitória movida por METALURGICA 

GUARANI LTDA em desfavor de SOLANGE APARECIDA PATRIAN, 

devidamente qualificados nos autos. Da leitura dos autos, verifica-se que 

é incontroverso que as partes formularam contrato de prestação de 

serviços de metalúrgica, o qual não foi devidamente concluído. A parte 

autora pretender receber a quantia remanescente referente aos 85% 

(oitenta e cinco por cento) da obra que afirma ter executado, o que se faz 

necessário a produção da prova pericial a fim de avaliar e quantificar o 

serviço. Contudo, antes da fase de produção de 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 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), encaminhem-se os autos à 

CEJUSC, para designação e posterior realização da audiência de 

conciliação. Após, intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

procuradores para o ato. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033878-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UENDES CANDIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033878-94.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: UENDES CANDIDO FERREIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que UENDES CANDIDO FERREIRA, move em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 22.09.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

11622649, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

Do Pólo Passivo Para A Seguradora Líder II- Da Ausência De Requerimento 

Administrativo; III - Do Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais – Devolução – Pendencia Documental; IV 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro – Ausência de 

Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do 

Processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 11859125, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER . Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 
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deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Do mesmo modo, a insurgência quanto a divergência alegada das 

assinaturas opostas do demandante não merece prosperar, porquanto o 

comparecimento pessoal do autor na pericia afasta totalmente a fraude, 

não havendo o que se falar em juntada de documento autenticado. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 
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do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11859125, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Joelho Direito (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Joelho Direito 75% Intenso [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - JOELHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 
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REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (22.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033411-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS OLIVEIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033411-18.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DENIS OLIVEIRA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que DENIS OLIVEIRA SILVA move em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07.09.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

11627268, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

Do Polo Passivo Para A Seguradora Líder; II- Da Ausência De 

Requerimento Administrativo; III – Do Requerimento Administrativo Perante 

A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; IV - Comprovante De Residência 

Em Nome De Terceiro – Ausência De Pressuposto De Constituição E De 

Desenvolvimento Valido E Regular Do Processo – Requisito Para Fixação 

De Foro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 11859450, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A 

SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

A requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 
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ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 
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amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11859450, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Direito (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Direito 50% MÉDIA. [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 

*50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.09.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035516-65.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SELSO FRANCISCO DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que SELSO FRANCISCO DA SILVA, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07.10.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

10403002, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder Do Consórcio Do 

Seguro DPVAT S.A Na Demanda; II- Da Necessidade De Realização De 
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Pedido Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse De Agir – 

Necessidade/Adequação. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

11894570, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A NA DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR 

– DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento do processo determinado.” (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 
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ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11894570, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Pé Esquerdo (...) III) 

Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Pé Esquerdo 50% Médio [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé terá a 

vítima direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 10% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: Pé Direito: *50% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 6.750,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.10.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035509-73.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEIXOTO BALESTEROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035509-73.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JANAINA PEIXOTO BALESTEROS 

Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JANAINA PEIXOTO BALESTEROS move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07.09.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

12008276, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão 

Da Seguradora Líder No Polo Passivo; II- Da Ausência De Comprovação De 

Entrega Da Documentação; III - Da Ausência De Requerimento 

Administrativo – Falta De Interesse De Agir; III – Ausência Do Laudo Do IML 

Descumprimento Ao Art. 5° §5º Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 11897728, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 
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simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, 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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11897728, a qual afirma 
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que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Punho Esquerdo 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Punho Esquerdo 75% Intensa [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PUNHO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(07.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025698-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PEREIRA ANGELO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025698-89.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: WAGNER PEREIRA ANGELO Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que WAGNER PEREIRA ANGELO move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 15.07.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação Id: 

11114405, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

Do Polo Passivo Para Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo 

Perante A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III – Pedido Administrativo 

Prévio – Falta De Interesse De Agir; IV – Principio Da Causalidade E A 

Sucumbência Autoral; V – Comprovante De Residência Em Nome De 

Terceiro – Ausência De Pressuposto De Constituição E De 

Desenvolvimento Valido E Regular Do Processo – Requisito Para Fixação 

De Foro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital Num. Id: 10935697, 

indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 
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caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 
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pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Id: 10935697, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Mão Esquerda. (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Mão Esquerda 25% Leve [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 
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anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MÃO ESQUERDA: *70% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 

2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (15.07.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035492-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PEREIRA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035492-37.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE LUIZ PEREIRA GUEDES Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que JOSÉ LUIZ PEREIRA GUEDES move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 19.10.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação Id: 

12025651, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder Do Consórcio Do 

Seguro DPVAT S.A Na Demanda; II- Da Necessidade De Realização De 

Pedido Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse De Agir – 

Necessidade/Adequação – Ausência De Comprovação Que O Pedido Adm 

Foi Negado Pela Seguradora. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital Num. Id: 

11899229, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A NA DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR 

– DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PEDIDO ADM FOI NEGADO PELA 

SEGURADORA.. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 
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interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Aduz, ainda, a 

requerida que a parte autora não logrou êxito em comprovar que efetivou 

o pedido administrativo. Por tal razão, pugna pela extinção do processo, 

sem julgamento do mérito. No entanto, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 
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média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Id: 11899229, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Mão Esquerda. (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Mão Esquerda 25% Leve [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MÃO ESQUERDA: *70% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 

2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.10.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037922-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037922-59.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALESSANDRO PEREIRA DA CRUZ 

Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ALESSANDRO PEREIRA DA CRUZ move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.11.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação Num. 

12357706, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- I- Da Inclusão 

Da Seguradora Líder No Polo Passivo; II- Da Ausência De Comprovação De 

Entrega Da Documentação; III - Da Ausência De Requerimento 

Administrativo – Falta De Interesse De Agir; III – Ausência Do Laudo Do IML 

Descumprimento Ao Art. 5° §5º Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital Num. 12389297, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 
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compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, 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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento Médico, a fim 

de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 
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“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 12389297, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Mão Direita. Pé 

Direito (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Pé Direito 10% Residual Mão Direita 10% Residual 

[...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé terá a vítima direito a 10% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, residual a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

10% sobre 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 
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teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

residual a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MÃO DIREITA: 

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *10% sobre R$ 9.450,00 = R$ 

945,00 PÉ DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *10% sobre 

R$ 6.750,00 = R$ 675,00 Total: R$ 1.620,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (05.11.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011035-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011035-38.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSANGELA DA CRUZ 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROSANGELA DA CRUZ RODRIGUES, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

02.08.2014, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação ID. 8838365, além de documentos, arguindo preliminarmente: 

I- Da Inclusão da Seguradora Líder no Polo passivo; II- Carência De Ação – 

Falta De Interesse De Agir Em Razão De Pagamento Da Cobertura Em Sede 

Adm. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 11983827, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. CARÊNCIA 

DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PAGAMENTO 

DA COBERTURA EM SEDE ADM. Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que houve o efetivo pagamento da cota parte devida a 

requerente. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que 

a parte demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 
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consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 02.08.2014, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11983827, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Direito (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Direito 75% Intensa [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 
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parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 75% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 Considerando que já houve 

pagamento em sede administrativa no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resta um saldo remanescente 

no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a ser indenizada. 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (02.08.2014) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006862-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006862-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDINA NOVAIS 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 10:59, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015489-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SCHIAVO (REQUERENTE)

ROSELI BASILIO SCHIAVO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

mt formento (REQUERIDO)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ELONET HABILITAÇÃO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015489-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROSELI 

BASILIO SCHIAVO, JOSE SCHIAVO REQUERIDO: COMPANHIA DE 

HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELONET 

HABILITAÇÃO, MT FORMENTO IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de 

dar maior celeridade ao processo, intimo a parte autora para informar se 

fornecerá meios ou efetuará o pagamento da guia de diligência para o 

cumprimento do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção dos presentes autos. A Guia de Recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da 

diligência, deve ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do 

pagamento. Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de 

justiça, em voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o 

fornecimento dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte 

autora e os autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015489-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SCHIAVO (REQUERENTE)

ROSELI BASILIO SCHIAVO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

mt formento (REQUERIDO)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ELONET HABILITAÇÃO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015489-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROSELI 

BASILIO SCHIAVO, JOSE SCHIAVO REQUERIDO: COMPANHIA DE 

HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELONET 

HABILITAÇÃO, MT FORMENTO IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de 

dar maior celeridade ao processo, intimo a parte autora para informar se 

fornecerá meios ou efetuará o pagamento da guia de diligência para o 

cumprimento do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção dos presentes autos. A Guia de Recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da 

diligência, deve ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do 

pagamento. Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de 

justiça, em voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o 

fornecimento dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte 

autora e os autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006870-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CATARINA CATANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006870-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SIMONE CATARINA CATANI 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 02/10/2018 às 08h30min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008323-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. F. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DA SILVA FIDELLIS OAB - 821.506.481-72 (REPRESENTANTE)

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008323-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DEBORA TAINARA FIDELIS VASCONCELOS REPRESENTANTE: ROSIMERE 

DA SILVA FIDELLIS 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 02/10/2018 às 09h00min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011014-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

IVANI ALVES DA SILVA OAB - 501.096.181-49 (REPRESENTANTE)

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)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que K. DA S. C. representada por sua genitora Ivani Alves da 

Silva, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

24.12.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. INÉPCIA – FATOS NARRADOS NÃO DECORREM LOGICAMENTE A 

CONCLUSÃO DOS FATOS. Da análise apurada do feito, verifica-se que a 

preliminar não merece prosperar, uma vez que os documentos que 

acompanham a inicial são suficientes para demonstrar a data do acidente, 

bem como o laudo pericial, o qual afirma que o sinistro ocorreu em 

24.12.2016. Desse modo, observa-se que ocorreu um evidente erro 

material no momento de digitação, onde constou data divergente da data 

em que realmente houve o sinistro. Ante o exposto, REJEITO a preliminar 

de inépcia da inicial suscitada. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL - MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE 

ASSINATURA DO ASSISTIDO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR 

INSTRUMENTO PÚBLICO. Alega a requerida que a demandante, menor, 

representada por seu genitor, não juntou o competente instrumento de 

mandato procuração, devendo ser intimada para regularizar a hibridez 

processual, sob pena de extinção sem julgamento do mérito da ação. 

Compulsando os autos, verifica-se que o instrumento procuratório foi 

juntado aos autos, na sequência as cópias dos documentos pessoais 

tanto da genitora, quanto da menor, comprovando a filiação e a 

incapacidade relativa da autora (art.4º, inc. I, Código Civil). Portanto, 

REJEITO a preliminar de defeito de representação e passo a análise 

meritória da questão. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 
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DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 24.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 
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disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do ombro esquerdo e 

10% do membro inferior esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Havendo Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores terá a vítima direito a 

70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75. -MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *10% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 945,00. Total: R$ 1.788,75. No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.788,75 (mil setecentos e oitenta e oito 

reais e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (24.12.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

Nos termos do artigo 178, II do Código de Processo Civil, conceda-se vista 

dos autos ao Ministério Público. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008339-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008339-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSIEL SILVA OLIVEIRA 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 02/10/2018 às 09h30min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032399-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MORAIS DANELICHEN (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)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que MIGUEL MORAIS DANELICHEN, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 26.08.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 
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pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 
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inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro inferior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 2.362,50. Total: R$ 2.362,50. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(26.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008349-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIA JAQUELINE NASCIMENTO (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: 1008349-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANIA JAQUELINE NASCIMENTO 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 02/10/2018 às 10h00min, 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
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035927-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DELUQUE DE OLIVEIRA (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)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que EDUARDO DELUQUI DE OLIVEIRA, move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 01.06.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 
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as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Assevera o demandado que no caso dos autos, não se vislumbra 

qualquer dos requisitos exigidos pela norma processual, inexistindo 

pagamento do seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo, este 

não tem direito ao recebimento da indenização decorrente do mesmo. 

Cinge-se em alegar impossibilidade de pagamento da indenização à vítima 

de acidente de trânsito quando o pagamento do prêmio está em atraso. 

Consigna-se ser desprovida de amparo legal a alegação da demandada de 

que a ausência de pagamento do prêmio do seguro em questão afasta o 

direito da vítima de pedir indenização. É pacífico o entendimento de que o 

atraso no pagamento do seguro não impossibilita o seu recebimento pelo 

beneficiário, conforme a Súmula 257 do E. 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". Referido entendimento não difere pelo fato de 

a vítima ser ou não proprietária do veículo. Nesse sentido: “ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COBRANÇA. 1. A ausência 

da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) 

não autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo 

nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 

257, do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. A indenização deve ser 

graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em 

decorrência do acidente sofrido. 3. Na fixação da verba honorária deverá 

o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte 

vencedora. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (Apelação n.º 

0001843-46.2011.8.26.0541, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26.ª Câm.Dir.Priv., j. 

em 19.12.12, v.u.) “APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO 

DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO C. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA RÉ NESSA PARTE 

IMPROVIDO. A ausência de pagamento do prêmio não afasta o direito à 

indenização, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo, conforme 

jurisprudência sedimentada na Súmula 257 do C. STJ.” (Apelação n.º 

1023039-15.2014.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31.ª 

Câm.Dir.Priv., j. 12.5.15, v.u.) Oportuno ressaltar que referida súmula 

encontra-se em plena vigência, mesmo após a edição da Resolução CNSP 

nº 273/2012, que previu no art. 12, § 7.º, ser dispensável o pagamento da 

indenização ao proprietário inadimplente. Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 01.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 
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acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do ombro esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50. Total: R$ 1.687,50. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.06.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010694-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON MAGALHAES SALES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010694-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LENNON MAGALHAES SALES DE SOUZA 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 24/10/2018 às 10:30, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. 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: 1011568-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011568-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 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 24/10/2018 às 10:45, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. 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: 1012093-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA RUZZENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012093-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FATIMA APARECIDA RUZZENE DA SILVA 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 24/10/2018 às 11:00, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. 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, 
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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: 1012427-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. N. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

LUCIANA DO NASCIMENTO PROFESSOR OAB - 959.593.271-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012427-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUCAS RAFAEL NASCIMENTO MIEZIKOWKI REPRESENTANTE: LUCIANA 

DO NASCIMENTO PROFESSOR 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 24/10/2018 às 11:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 

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: 1015591-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015591-49.2018.8.11.0041. AUTOR: DAVID 

PEREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório de ID 

n° 13747113 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: 1016006-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA SALES (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016006-32.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON DE SOUZA SALES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora comparece por meio do 

petitório de ID n° 13747145 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: 1016343-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO BISPO SOARES (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016343-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AURELINO BISPO SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora comparece por meio do 

petitório de ID n° 13747273 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: 1015442-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITIO KAMACHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO)

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA GLAUCIA DE GUSMAO FADUL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015442-53.2018.8.11.0041 AUTOR: MITIO 

KAMACHI RÉU: MARTA GLAUCIA DE GUSMAO FADUL 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte AUTORA, 

por seu advogado, para acompanhar o mandado de Constatação e 

imissão de posse expedido nos autos, conforme requerido. Cuiabá - MT, 

29 de junho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016366-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ANDRADE DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016366-64.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JEFFERSON ANDRADE DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora comparece por meio do 

petitório de ID n° 13747202 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038854-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES APARECIDA ARAUJO AZEVEDO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038854-47.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LOURDES APARECIDA ARAUJO AZEVEDO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

LOURDES APARECIDA ARAUJO AZEVEDO, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 31.08.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. INÉPCIA – 

FATOS NARRADOS NÃO DECORREM LOGICAMENTE A CONCLUSÃO DOS 

FATOS. Da análise apurada do feito, verifica-se que a preliminar não 

merece prosperar, uma vez que os documentos que acompanham a inicial 

são suficientes para demonstrar a data do acidente, bem como o laudo 

pericial, o qual afirma que o sinistro ocorreu em 31.08.2017. Desse modo, 

observa-se que ocorreu um evidente erro material no momento de 

digitação, onde constou 18.11.2017 ao invés de 31.08.2017. Ante o 

exposto, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial suscitada. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO - PENDENCIA DOCUMENTAL . A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 
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NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 31.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 
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segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% de estrutura torácica 

e 75% seguimento coluna lombar. Dessa forma, a invalidez permanente do 

autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Lesões de 

órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, 

pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não 

compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, 

digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja 

comprometimento de função vital terá a vítima direito a 100% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, residual a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 10% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

-ESTRUTURA TORÁCICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 

*10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 -COLUNA VERTEBRAL: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 

Total: R$ 3.881,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (31.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020267-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA SALMAZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que JOÃO PEDRO DA SILVA SALMAZO, move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 31.03.2016, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte 

autora colacionou aos autos petição com protocolo de recebimento de 

processo administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que 

devem instruir o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação 

do requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor 

para que compareça à Seguradora, apresentando a documentação 

devida. No entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 
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PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 

5º, §5º DA LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não 

apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber a íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, 

que agindo de tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 

6.194/74. No entanto, de uma simples leitura do mencionado dispositivo, 

extrai-se que, em momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do 

IML, 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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 31.03.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 
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ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% das estruturas crânio 

faciais e 25% de comprometimento do polegar da mão direita. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital terá a vítima direito a 25% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Ocorrendo a Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

25% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

-ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00. -POLEGAR MÃO DIREITA: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75. 

Total: R$ 4.218,75. No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.218,75 

(quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta cinco centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(31.03.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038606-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)
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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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038606-81.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIANA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIANA DOS 

SANTOS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 02.11.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. AS ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 02.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 
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aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do ombro esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(02.11.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036464-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)
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REQUERENTE: HERCULES OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que HERCULES 

OLIVEIRA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 15.10.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO - PENDÊNCIA DOCUMENTAL. A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSENCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 
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modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do ombro esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 
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indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(15.10.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 780037 Nr: 33549-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA ALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1035765 Nr: 39482-24.2015.811.0041

 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: FERNANDO PARDI, VERA MARILZA SANT' ANA PARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:5883-E, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JOELI MARIANE CASTELLI

Data da Carga:27/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710400 Nr: 3354-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVERGINA GUIMARÃES CAMPOS RIBEIRO, MARIA 

LUCIA DE CAMPOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPEDITO GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - 

OAB:20380/MT, IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - 

OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT, PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES - OAB:8829, 

SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO - OAB:1752

 Considerando que está correndo prazo comum, intima-se o advogado 

nominado devolva os autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo 

de 03 (três) dias, sob as penas legais, além da busca e apreensão e 

comunicação a Ordem dos Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA

Data da Carga:25/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756732 Nr: 8863-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER N. S. TELES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de justiça, comprovando o pagamento nos autos, para possibilitar a 

expedição do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 75495 Nr: 7087-33.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS BIANCARDINNO JORGE, RODRIGO 

MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, JOSÉ CARLOS 

BIANCARDINNO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, MANOEL 

AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: RODRIGO MISCHIATTI

Data da Carga:27/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1051439 Nr: 47144-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. R. DE CASTRO ME, MARCO ANTONIO 

RAMALHO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 
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CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ROGERIO TELLES DE CARVALHO

Data da Carga:27/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757816 Nr: 10022-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEVERINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:11.958 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DIEGO JOSE DA SILVA

Data da Carga:27/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757809 Nr: 10015-05.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEVERINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:11958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DIEGO JOSE DA SILVA

Data da Carga:27/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 92599 Nr: 10992-46.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA AGUIAR FILIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELI LINS DE ALMEIDA, OSMAR SILVA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM 

- OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DALTEY APARECIDO DIAS - OAB:7029

 INTIMAÇÃO da parte autora para acompanhar o cumprimento do mandado 

de Imissão na Posse n. 594897 junto à Central de Mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1057029 Nr: 49578-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ FLAVIO MARIA ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE 

LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Dessa forma, ACOLHO os embargos declaratórios para, sanando a 

contradição apontada, nomear em substituição o médico psiquiatra Dr. 

Carlos Renato de Lima Periotto – CRM 7147, Avenida Comandante Costa, 

1300 Centro-Sul, Cuiabá - MT CEP: 78020-400, telefone (65) 98118-7552, 

o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a decisão como 

lançada nos autos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 927443 Nr: 47929-35.2014.811.0041

 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: MELINA DE SOUZA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DE RESENDE 

JUNIOR - OAB:16275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 23/07/2018 a partir das 10:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro Popular, Sala 08, 

aos fundos do Banco do Brasil da Getúlio Vargas, telefone para contato: 

65-9972-1818, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com . Posto isso, intimo 

as partes para comparecem a perícia designada ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 928565 Nr: 48520-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA SUELI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES 

STÁBILE - OAB:5930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Vistos etc.

Diante da pendência de julgamento da Ação Declaratória de União Estável 

n. 831556, determino a suspensão do feito pelo prazo de 01 (hum) ano, 

face a notória prejudicialidade externa.

Determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, até o transcurso do 

prazo ou mesmo do desfecho do processo acima mencionado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1046013 Nr: 44363-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME, LUIZA RIOS 

RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NESTOR COENGA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA SOUZA DUARTE - 
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OAB:19.620, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAIS 

- OAB:13.582/MT, WAGNER V. DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSO FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos cópia dos três últimos comprovantes de rendimento 

e/ou de outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1293226 Nr: 5905-50.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA, DANIELA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 53/54 foi determinada a intimação da parte autora para juntar aos 

autos comprovantes de rendimentos atuais e/ou outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos.

 Porém, em consulta processual no Sistema PJE do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, verifica-se que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 

1011027-87.2017.8.11.0000, foi negado provimento, pois não restou 

demonstrada a hipossuficiência financeira dos agravantes, visto que, em 

análise aos documentos acostados às contrarrazões recursais, 

verificou-se que os mesmos, entabularam um negócio jurídico no valor de 

R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

 Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 133050 Nr: 18677-70.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Moreira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI VICENTE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se a competente carta precatória, conforme já determinado às fls. 

190/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 884113 Nr: 19287-52.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEP"EC, LVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:OAB/MT 7.562, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:12803/0

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, IV e § 3° do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, via 

de consequência, REVOGO a liminar concedida às fls.60/63. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor 

da parte Requerida, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de trinta (30) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 754929 Nr: 6928-41.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT WEIDER AMORIM COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A parte exequente comparece aos autos, por meio do petitório de fl. 120, 

requerendo a desistência da ação em face de HEBERT WEIDER AMORIM 

COSTA.

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.”

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.

 Custas pelo autor.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1128677 Nr: 22483-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1057468 Nr: 49773-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO SANTANA GALVÃO DE OLIVEIRA, ROSALINO 

BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAUDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO TEIXEIRA - 

OAB:10892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.
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Considerando o acordo homologado perante o Tribunal de Justiça, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1058022 Nr: 50061-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANIR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 159/162.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 830304 Nr: 36018-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELDER CASSIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO F ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:5206-A

 Vistos etc.

Intime-se a executada pessoalmente a fim de que constitua advogado, 

bem como para manifestação acerca do bloqueio via Bacenjud, no prazo 

de 15 dias.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818034 Nr: 24450-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA CRISTINA BORGES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CENTRO AMÉRICA - GRUPO ZARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 

2915

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 120/122.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação das partes 

devedora, nem de seu advogado, para cumprimento espontâneo do 

julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação das 

partes devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena 

de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 869327 Nr: 9046-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA GONÇALVES POMPERMAYER FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1035652 Nr: 39417-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON CESAR DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela autora ao 

petitório de fls. 144/145.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 946505 Nr: 58324-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLAYNE MOLINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL MENEZES - OAB:17.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 948728 Nr: 59533-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPARO ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 

DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DO TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: June Mascarenhas de F. 

Coutinho - OAB:122/918, Renato de Assis Pinheiro - OAB:108.900

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 158/159.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 935686 Nr: 52429-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA CAROLINE NUNES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARANHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 936088 Nr: 52635-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente à fl.312, concordando com o 

depósito efetuado pela executada a título de pagamento do saldo 

remanescente.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará para 

levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, fl. 312, na forma estabelecida pelo Provimento 

nº 68/2018 - CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 895768 Nr: 26922-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAEDES CORDEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VITOR MACHADO - 

OAB:286.047/SP, ELIANE LEITE SAMPAIO - OAB:4991/MT, ERICA 

VALENTE FERREIRA DE SOUZA - OAB:251.463, GUSTAVO SÍRIO DO 

NASCIMENTO - OAB:258.732/SP, HÉLIO GARDENAL CABRERA - 

OAB:102529, HENRY PAULO ZANOTTO - OAB:209898, LUIZ AMAURI 

BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela autora ao 

petitório retro.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 920493 Nr: 43729-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MORAES FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

 Vincule-se o valor depositado a este processo.

Em seguida, considerando a concordância tácita da parte credora com os 

valores depositados voluntariamente pela devedora às fl. 246/251 e 

285/291, determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756695 Nr: 8824-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PATRICIO PEREIRA, NILTON DE ARAÚJO, JOSÉ 

CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA, IDALICE CESAR DE REZENDE, LUIZ 

ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ADOLFO VIEIRA DE 

RESENDE, MARLENE CESAR RESENDE DE OLIVEIRA, EDER SANTOS 

TELES, IVO BATISTELLA SOBRINHO, JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA, 

ELIZA BRANDÃO DOS SANTOS, MARIA CANTÍDIA DA SILVA, ESPÓILIO 

DE ELIAS PEDROZO DE BARROS, NELIA APARECIDA DA SILVA, ANTÔNIO 

MINORELLO, OMAR ANTÔNIO CHMIELESKI, MAYALU ROMERO OBICI, 

HENRIQUE MATIAS DE OLIVEIRA, JANE BARBOSA GALVAO DE 

CARVALHO, JUVANEIDE VIVEIROS DE NOVAES, VIOLAR CHMIELESKI, 

ESPÓLIO DE GERCY CORREA GALVÃO, MARIA LUCIA CHMIELESKI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/MT, MARCO ANTONIO MENDONÇA - OAB:28404/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.
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Considerando a juntada do contrato dos honorários, DETERMINO a 

expedição do alvará da quantia remanescente depositada nos autos da 

seguinte forma:

- 30% em favor do advogado MARCO ANTONIO MENDONÇA, para conta 

indicada às fls. 585.

- remanescente em favor do atual patrono da parte autora HENRIQUE 

MATIAS DE OLIVEIRA, Dr. ELIAS BERNARDO SOUZA., conforme requerido 

no petitório de fls. 582.

No mais, Intimem-se os exequentes a fim de que apresentem a planilha do 

crédito exequendo, deduzidos os valores já depositados e levantados nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após concluso para análise do pedido de bloqueio Bacenjud.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 723756 Nr: 19369-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO RIBEIRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO EECO S/A EMPREENDIMENTOS 

ENERGÉTICOS DO CENTRO OESTE S.A ., EECO JACUTINGA 

EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS DO CENTRO OESTE S. A., EECO 

SARACURA EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS DO CENTRO OESTE S. A., 

JORNAL CIRCUITO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - 

OAB:7285/MT, JULIANA GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos para análise no pedido do exequente de fls. 

567/567-verso, onde requer, em síntese, a desconsideração da 

personalidade da pessoa jurídica.

Ocorre que, a partir da entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica depende da 

instauração de incidente próprio, previsto nos artigos 133 e seguintes do 

NCPC, no qual ocorrerá a citação dos sócios da pessoa jurídica, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se e requeiram as provas 

cabíveis (art. 135).

Entretanto, para que tal medida seja viabilizada é necessária a 

demonstração de que a parte interessada realizou diligências na tentativa 

de obter tais informações e não logrou êxito após esgotar os meios à sua 

disposição para tanto.

Não tendo a parte autora demonstrado que efetuou qualquer outra 

diligência para obter as informações referentes ao quadro societário da 

empresa demandada, descabe transferir este ônus integralmente ao Poder 

Judiciário, que atua de forma subsidiária, buscando suprir a falta de êxito 

da parte.

No caso em tela sequer se demonstrou por meio de contrato social a 

qualidade de sócio, bem como deixou de juntar o quadro societário que 

indique a participação de cada um dos sócios por meio de documento 

hábil, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido por hora, uma vez que não 

cumpre ao juízo praticar atos típicos de parte.

DETERMINO a intimação da parte credora para impulsionar o feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento do feito, atentando que no caso de reiteração do 

pedido este deve se adequar ao que dita o novo CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 744289 Nr: 41321-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ARNOUD SANTIAGO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR CECHET JUNIOR, MARCELO FALCÃO 

FERREIRA, RAFAEL DE MORAES DALTRO

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

- OAB:14658/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT, RAFAEL MORAIS DALTRO - OAB:12134/MT

 Vistos etc.

 Considerando que o aviso de recebimento foi entregue a pessoa estranha 

ao feito, expeça-se o competente mandado de intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 359961 Nr: 29955-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI PIRES DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI - 

OAB:23171O, WILLIAN POSCA PIVOTTO - OAB:18.634/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 441/442.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 419956 Nr: 6073-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROAN SIVIERO DOTTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSOA DOS SANTOS - OAB:8700, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSA MARIA TEIXEIRA 

MATTAR - OAB:6911/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente, por não 

ter sido instaurado o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica previsto no NCPC, nem mesmo colacionado contrato social da 

empresa. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 431470 Nr: 11720-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTVS S/A

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

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEREIRA LOBO - 

OAB:12325/SC, MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES DOS SANTOS - 

OAB:12.550/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, MAURÍCIO 

MARQUES DOMINGUES - OAB:175.513/SP, SERGIO MIRISOLA SODA - 

OAB:257750/SP

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 443751 Nr: 19217-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIRLAINE MARQUES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a penhora de verba salarial é medida extrema, 

determino a intimação pessoal do executado a fim de que informe os meios 

pelo qual pretende saldar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de penhora do salário até o montante de 30%.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 77152 Nr: 9720-70.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATICINIO BOM JARDIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BAMERINDUS LEASING - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos etc.

Diante do efeito ativo concedido em sede recursal, aguarde-se o 

julgamento do AI n. 1003435-55.2018.8.11.0000.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 45539 Nr: 166-05.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVÃO ALVINO MICHALSKI, Aida de Lima 

Michalski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI ESTELVIO 

MICHALSKI - OAB:10397/MS

 Vistos etc.

Diante do efeito ativo concedido em sede recursal, determino a suspensão 

da execução,  aguarde-se o ju lgamento dos AI  n . 

1014047-86.2017.811.0000 e 1014175-09.2017.811.0000, comunique-se o 

juízo deprecado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1306851 Nr: 10059-14.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHADDAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária 

à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de 

fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo. No presente 

caso, não se encontram configurados, uma vez que os fatos 

apresentados não são suficientes para convencimento da probabilidade 

do direito e não há risco iminente de dano. Dessa forma, não vislumbro, 

neste momento, as exigências processuais a ponto autorizar ordem 

judicial, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular 

produção da prova. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação 

dos efeitos da tutela. CITEM-SE os sócios indicados para se manifestarem 

e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com 

fundamento no artigo 135 do CPC. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 69726 Nr: 7119-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RIBEIRINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BAESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/0 OAB/MT, ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU DO CARMO SOUZA - 

OAB:1430-E/MT, FÁBIO CORRÊA RIBEIRO - OAB:6215, MILTON 

MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 73601 Nr: 9914-85.2000.811.0041

 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): DIVAL PINTO MARTINS CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:3325-MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, Jorge Elías Nehme - OAB:4642, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT

 Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 758185 Nr: 10400-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCINEI NAVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LUIS DA COSTA, LARISSA AMORIM 

DA COSTA

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

OAB:13958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN JAUDY PEDROSO DIAS 

- OAB:15441

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.Vincule-se o 

valor depositado a este processo.Após o Transito Em Julgado, autorizo a 

expedição de alvará para levantamento da importância depositada, 

mediante transferência para conta indicada nos autos, fl. 277, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080711 Nr: 1886-69.2016.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 168 de 640



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO BELVEDERE, WANDERSON SEBASTIÃO 

DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S.A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARANGONI 

PALHANO - OAB:203937-E, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos etc.

Dê às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

Considerando que a sentença foi anulada em sede recursal, intime-se o 

autor para manifestação acerca do petitório da requerida de fls. 115/122.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1068939 Nr: 54959-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUS COMERCIAL LTDA ME (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Leonardo Moreira - 

OAB:13.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se a carta de intimação, conforme requerido pelo exequente às 

fls. 302.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 891869 Nr: 24470-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDES FÁTIMA VIAN, ALEXANDRE HAUSER MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MONTEIRO DA SILVA, GERALDO 

MONTEIRO DA SILVA - ME, MÁRCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 Vistos etc.

Diante do acordo celebrado nos autos em apenso, determino a intimação 

das partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias acerca da 

necessidade/utilidade do prosseguimento do feito em razão do acordo 

entabulado nos autos em apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153735 Nr: 33353-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO JUNIOR PERES DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (23.06.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1122126 Nr: 19692-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CESAR RESENDE CARVALHO, MARCIO 

ALVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE PETTERLE, ORAL SIN 

IMPLANTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT, DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - OAB:21235/B, 

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - OAB:36891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994/MT, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A

 Vistos etc.

Diante da renuncia de procuração noticiada às fls. 303/304, determino a 

suspensão do processo e a intimação pessoal da parte ORAL SIN, a fim 

de que contitua novo advogado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 76 do CPC, bem como para se manifestar acerca do decisório de fls. 

302/302-verso.

Após, intimem-se as partes para que efetuem o pagamento dos honorários 

periciais a serem rateados de forma igualitária, conforme já decidido às fls. 

302.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1108551 Nr: 14131-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGEP, ELAINE ESCOBAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - HGUNIC, 

AFRANIO BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 

OAB:21.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213, PAULO SERGIO DAUFENBACH 

- OAB:5325/MT

 Vistos etc.

Atente-se a Secretaria Judicial para o devido cadastramento dos 

advogados dos requeridos conforme solicitado nos autos a fim de se 

evitar nulidades processuais.

Diante da ausência de prejuízo processual, e efetuado o recolhimento da 

complementação da verba honorária, intime-se o expert para fixação de 

dia e hora para início dos trabalhos.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1051011 Nr: 46912-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO RIBEIRO, ELECILDA DE JESUS 

RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos etc.

Diante da possibilidade de acordo entre as partes, tendo em vista o pedido 

de nova audiência de conciliação, encaminhem-se os autos à CEJUSC, 
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para designação e posterior realização da audiência.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 434760 Nr: 13696-51.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. S. A., MARELSON JOSÉ MORAES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE 

CUIABÁ LTDA, CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ARAPUTANGA-MT - OAB:ARAPUTANGA/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO SCHNEIDER - OAB:8.117

 Vistos etc.

Considerando a ausência de intimação das partes, encaminhem-se os 

autos à CEJUSC, para designação e posterior realização da audiência de 

MEDIAÇÃO.

Após, intimem-se as partes PESSOALMENTE, bem como seus respectivos 

procuradores para o ato.

Cientifique-se a DEFENSORIA PÚBLICA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 768973 Nr: 21910-60.2012.811.0041

 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: ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA, 

RAIMUNDA ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO CAREAGA - 

OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Vistos etc.

Diante da informação prestada pelo Defensor Público as fls. 

165/165-verso, destituo do cargo de curador especial a Defensoria 

Pública Estadual e nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade 

Federal de Mato Grosso – UFMT como curador do Requerido FRANK 

RADEMAR ALMEIDA E SILVA.

INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.

Após, INTIME-SE a parte autora para Impugnar a Contestação no prazo 

legal.

Em seguida, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, nos termo do artigo 369 

do CPC.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência, saneamento ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 764236 Nr: 16873-52.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE FOSCARINI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA ALMEIDA SILVA, FRANK 

RADEMAR ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Vistos etc.

Diante da informação prestada pelo Defensor Público as fls. 

148/148-verso, destituo do cargo de curador especial a Defensoria 

Pública Estadual e nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade 

Federal de Mato Grosso – UFMT como curador do Requerido FRANK 

RADEMAR ALMEIDA E SILVA.

INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.

Após, INTIME-SE a parte autora para Impugnar a Contestação no prazo 

legal.

Em seguida, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, nos termo do artigo 369 

do CPC.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência, saneamento ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 281096 Nr: 6414-64.2007.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE HAUSER MARTINI, IRDES FÁTIMA VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MONTEIRO DA SILVA - ME, 

GERALDO MONTEIRO DA SILVA, MÁRCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT, SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUARES RAMIRO 

ZAIM - OAB:4.656/MT, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - OAB:4.656/MT

 Vistos etc.

As partes se compuseram em sessão de conciliação realizada na Central 

de Conciliação e Mediação da Capital, conforme Termo de fls. 783/784.

O acordo foi devidamente subscrito pela exequente Sra. IRDES FATIMA 

VIAN e pela Sra. MARCIA REGINA BERMONTE, representando o 

executado Sr. MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA, conforme 

procuração colacionada ao presente feito.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas pela requerida. Honorários advocatícios, conforme acordado pelas 

partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1107146 Nr: 13445-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:OAB/MT 8.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18288, EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - 

OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663, FERNANDA ALVES 

CARDOSO CAVALARI - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642, THALISSON 
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GAYVA MORAES - OAB:18846

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MARLON HUDSON MACHADO

Data da Carga:28/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081320 Nr: 2194-08.2016.811.0041

 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: DAVID ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO LIMA DE OLIVEIRA ME

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

OAB:14019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Às fls. 50/52, as partes noticiam que transigiram amigavelmente, 

colacionando minuta de acordo e pugnando pela homologação, bem como 

a extinção do feito.

Em se tratando de acordo extrajudicial não há necessidade de 

acompanhamento dos patronos, senão vejamos:

Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. 

RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DAS PARTES.EXTINÇÃO. 

SENTENÇA CASSADA. 1. A celebração de acordo extrajudicial dispensa o 

acompanhamento da parte por patrono, desde que plenamente capaz, uma 

vez que a subscrição da avença por advogado não constitui requisito de 

validade do acordo, nos termos do artigo 840 do Código Civil . 2. Para 

homologação de acordo extrajudicial, cujo objeto seja direito disponível, 

não se faz necessário o reconhecimento de firma da assinatura das 

partes, em razão de inexistir previsão legal impondo tal formalidade. 3. 

Preenchidos os requisitos legais na avença, tais como: partes capazes, 

objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei ( CC . art. 104 ), o 

acordo extrajudicial deve ser homologado. 4. Apelação cível conhecida e 

provida, para cassar a sentença. TJ-DF - 20160110840954 DF 

0023741-41.2016.8.07.0001

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil e determino a SUSPENSÃO 

do processo até o cumprimento integral da obrigação.

Custas já adiantada pelo autor. Honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 235030 Nr: 4142-34.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MARIA VIESSELI DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - 

OAB:12866/MT, LAURO ALVES PEREIRA - OAB:15349, Osmar 

Schneider - OAB:2152 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:ALTO GARÇAS

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar nos autos comprovante de 

pagamento das custas para emissão da Certidão de Crédito, visando 

possibilitar a expedição da mesma.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 93679 Nr: 5004-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BAMERINDUS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES CIDADE CUIABÁ 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE SILVA CASTRO - 

OAB:5467B/MT, GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - 

OAB:5092/MT, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:3.849-A

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 701926 Nr: 36547-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDA RANGEL GOMES, D. D. DO N., ALVARO RONIEL 

DO NASCIMENTO, S.R.F.S., SOLANGE DE LOURDES FRANCO CORINGA E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945 MT, BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA CUNHA - OAB:12713, 

GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:, GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:20287/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Vistos etc.

À. fl. 555, intimou-se a executada, bem como o advogado ABÍLIO para 

informar, sobre o cumprimento do acordo.

 Da analise do sistema Apolo, verifica-se a publicação do dia 17/05/2018, 

onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: 

ABILIO CUSTODIO DE MELO, BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA CUNHA, 

GRACIELLY ALVES CUNHA, GRACIELLY ALVES CUNHA, representando 

o polo ativo; e LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO, representando o polo 

passivo.

 Devidamente intimada, a executada deixou transcorrer o prazo sem se 

manifestar.

À fl. 558, o patrono ABÍLIO CUSTÓDIO DE MELO comparece aos autos 

informando que a executada não cumpriu com o acordo entabulado 

anteriormente.

 Dessa forma, determino a intimação da parte devedora, na pessoa do seu 

advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda-se o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de execução forçada e 

continuidade do bloqueio da contribuição.

Intime-se inclusive pessoalmente o executado.

Não sendo adimplido o débito executado voluntariamente, volvam os autos 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 266157 Nr: 23909-58.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO CARNEIRO MONTEIRO BARROS, 

CARLOS HEITOR CARNEIRO MONTEIRO BARROS, IVETE FERNANDES 

PEREIRA FIGUEIREDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JUNQUEIRA FRANCO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RENATA POZZATO CARNEIRO MONTEIRO - 

OAB:109393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHINEIDER - 

OAB:2.152-B, PAULO F. SCHNEIDER - OAB:8117

 Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817532 Nr: 23959-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGAPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISMA AUTO POSTO VG LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT, MAURICIO B. PETRAGLIA JR - OAB:OAB/MT 

7.215

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente requerendo a liberação do valor 

bloqueado.

 À fl. 150, certificou-se o decurso de prazo da executada acerca da 

penhora Bacenjud.

Em compulsa aos autos, verifica-se que o bloqueio realizado às fls. 

141/143, põe fim ao saldo devedor.

 Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará para 

levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ.

Determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 803744 Nr: 10199-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FREIRE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO 

IMOBILIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:MT 15140-O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 147/149.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação das partes 

devedora, nem de seu advogado, para cumprimento espontâneo do 

julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação das 

partes devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena 

de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 734191 Nr: 30473-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTEC SERVIÇOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 

LTDA, THIAGO DA SILVA CAMPOS, Thasiana da Silva Campos, Maria 

Helena Rodrigues da Silva

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

- OAB:10.339/MT, FERNANDA RAMOS AQUINO - OAB:17.607 OAB/MT, 

FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - OAB:12992-E, josé arlindo 

do carmo - OAB:3722, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, MONNY VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - 

OAB:OAB/MT 6976, SILVIA CRISTINA WANDERLINDE BENVENUTTI - 

OAB:11622 - A, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - 

OAB:7.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 INTIMAÇÃO da Reclamada para pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 790762 Nr: 44814-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA TEOTONIO, ELISANGELA TEOTONIO, 

VANDIOMAR TEOTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO RONDON LTDA, BIMETAL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - 

OAB:14419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, 

MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8.571/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Barbhara Hellena Oliveira e Silva

Data da Carga:28/06/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949347 Nr: 59945-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CALÇA RONDON - 

OAB:18.626/MT, PAOLA RISQUES - OAB:18316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335279/SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84.740

 Vistos etc.

 A exequente alega às fls.574/575, que em que pese o presente feito já ter 

sido extinto, bem como ter efetuado o pagamento da fatura com 

vencimento em 03.09.2013, conta 2082642893, a executada não procedeu 

com a devida baixa no SERASA.

Diante das informações trazidas, a fim de se evitar decisão surpresa, 

INTIME-SE a executada para que manifeste a respeito do petitório, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 922713 Nr: 45078-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARYTZA ANTONELLE DAUSTRIA FLEURY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 Vistos etc.

Comparece a autora às fls. 278/287, discordando do valor depositado pelo 

executado, por não se fazer presente à multa de 10% (dez por cento) do 

artigo 523, do CPC.

 Em compulsa ao sistema Apolo, verifica-se que a decisão que intimou o 

executado a cumprir a sentença fora publicada no dia 01/12/2017.

Ocorre que, a partir da data da publicação, levando-se em conta o feriado 

de 08.12.2017 (dia da Justiça), bem como as férias dos advogados de 

20.12.2017 à 20.01.2018, onde ficam suspensos todos os prazos, 

conforme Resolução Nº 241 do CNJ, o decurso para pagamento da 

obrigação se daria em 25.01.2018.

Portanto, razão não assiste a exequente em relação à aplicabilidade da 

multa do artigo 523, do CPC, sendo, assim, tempestivo e inequívoco, o 

comprovante de fls.276, não há o que se falar em remanescente.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará para 

levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, fl. 281, na forma estabelecida pelo Provimento 

nº 68/2018 - CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081135 Nr: 2076-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Defiro o levantamento do valor depositado pela parte executada às fls. 

127/135, mediante a expedição de alvará em favor da parte exequente, 

conforme pleiteado, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - 

CGJ.

No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, acrescido da 

multa de 10% sob o valor da condenação e dos honorários advocatícios, 

prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1135073 Nr: 25116-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON FREITAS DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CAANO. - OAB:8.506-A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: RAY CARVALHO DIAS

Data da Carga:28/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 905668 Nr: 34001-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. PEREIRA DE ALMEIDA SERRALHERIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 O exequente através do petitório de fl. 128/129, requer a suspensão do 

feito, desta forma DEFIRO o pedido de suspensão dos autos pelo prazo de 

01 (um) ano nos termos do Art. 921 III e § 2º do CPC.

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se baixa 

no relatório estatístico, até ulterior provocação da parte interessada, ou 

prescrição do débito requerido.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 18874 Nr: 9786-65.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVAIR GONÇALVES ROCHA DA SILVA, RUTH 

MADALENA ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES NETO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Certifico que , tendo em vista que o AR., da correspondência devolvida, 

foi juntada anterior a correspondência, face devolução posterior pela ECT. 

Posto Isso. Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado ,para manifestar sobre a correspondência devolvida 

,prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1066515 Nr: 53899-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO GOMES BEZERRA, NOELICE DE MORAES 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONINA CRUZ DOS SANTOS, FERNANDO DA 

COSTA, ANDREIA APARECIDA CRUZ DOS SANTOS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

NPJ/UFMT - OAB:NPJ/UFMT, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - OAB:, PAULO COSME 

DE FREITAS - OAB:3.739, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

As partes se compuseram em sessão de conciliação realizada na Central 

de Conciliação e Mediação da Capital, conforme Termo de fls. 414/415.

O Termo foi devidamente subscrito pelas partes e seus patronos, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil e, via de consequência 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Sem custas. Sem honorários.
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 P. R. I.

 Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1095153 Nr: 8469-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBOSA E DALLA ROSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO SOBELLTAR - SECOPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO DE CAMARGO 

BARROS - OAB:SP/153.805

 Vistos etc.

Às fls. 186/187-v, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas já antecipada. Honorários advocatícios, conforme acordado pelas 

partes.

 P. R. I.

 Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081135 Nr: 2076-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSCDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Diante do cumprimento voluntário da sentença, intimou-se a parte autora 

para que se manifestasse acerca do pagamento espontâneo realizado 

pela requerida. No entanto, a exequente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação.

Desta forma, considerando a concordância tácita da parte credora com o 

valor depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

mediante transferência para conta a ser indicada nos autos, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 931342 Nr: 50044-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DIEGO AMORIM DE MATTOS FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Vistos etc.

Às fls. 251/253 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas pela requerida. Honorários advocatícios, conforme acordado pelas 

partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo e formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 329305 Nr: 1614-56.2008.811.0041

 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): RODRIGO URBANO POLZL, FERNANDA DE 

OLIVEIRA POLZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Lecticia de Jesus 

Souza - OAB:21540/O, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 Vistos etc.

Às fls. 219/220 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 485, III do Código de Processo Civil e, determino a SUSPENSÃO 

do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Custas já adiantada. Honorários advocatícios, conforme acordado pelas 

partes.

 P. R. I.

 Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

formalidades de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 156942 Nr: 10152-65.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FELÍCIO DA SILVA SOARES, 

DANIEL CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL - 
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OAB:10.862-MT, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GODA - 

OAB:7188/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:200716/SP

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1103728 Nr: 11999-82.2016.811.0041

 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: LAMEC LARANJA MECANICA DISTRIBUIDORA DE 

FERRAMENTAS E PECAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN MELO DE QUEIROZ, MC INDUSTRIA E 

COMERCIO DE BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:12.409A, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18.087/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia do requerente, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 

485, III, § 1°, do Código de Processo Civil. Custas já adiantadas. Sem 

honorários.P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1157376 Nr: 34833-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FABIO LIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16705, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (11.08.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (um mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC.P.R.I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1144855 Nr: 29543-83.2016.811.0041

 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: LUIZ CARLOS DA CUNHA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e 

vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.11.2014) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1094538 Nr: 8216-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI DE OLIVEIRA SANTOS

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

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

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais 

e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, 

a partir da data do acidente (15.05.2015) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1033652 Nr: 38429-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRLAN LEITE DE FRANÇA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903, MARISTELLA 

DE FARIAS MELO SANTOS - OAB:135132, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:5871

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (16.05.2015) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 
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CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1031480 Nr: 37495-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LOURENÇO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29.09.2013) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1046778 Nr: 44780-94.2015.811.0041

 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: VALMIR HENRIQUE DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE o Sr. Perito ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, para que 

manifeste a respeito do petitório de fls. 131/136, esclarecendo as 

questões aduzidas pela parte demandada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retorne conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153310 Nr: 33184-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SIMONE BUSSOLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (02.04.2016) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma 

prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009790-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009790-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RONALDO JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, às 11h15min 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: 1009790-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009790-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RONALDO JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, às 11h15min 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 176 de 640



Cuiabá, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001549-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA APARECIDA DA SILVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Quanto ao pedido de reconsideração de Id. 11897834, mantenho a 

ordem de Id. 11523007, já que a prova do vínculo e direito à ressarcimento 

financeiro será com o simples comprovante de investimento/pagamento 

para a parte ré, nos termos da referida decisão. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1033256-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMAR PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Quanto ao requerimento da parte autora de dispensa do 

recolhimento das custas iniciais, convém registrar que a presente 

liquidação não está sendo pleiteada nos mesmos autos em que se proferiu 

a sentença na ação coletiva, mas sim em outro Estado, apresentando-se 

como verdadeira demanda autônoma de execução individual de sentença 

coletiva, portanto, é devida as custas de distribuição. Nesse sentido: [...] 

Tendo em vista que na execução individual de sentença genérica, o 

liquidante/exequente deverá comprovar em ação autônoma e em 

procedimento em contraditório, o dano pessoal, o nexo etiológico deste 

dano com o dano global da ação coletiva e a sua qualificação, a isenção 

das custas da ação civil pública prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/85 e 

art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, não se estende ao 

consumidor individual, haja vista que o seu beneficiário é a sociedade [...] 

(TJ-MG - AI: 10699140112037001 MG, Relator: Mariza Porto, Data de 

Julgamento: 20/07/0015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/07/2015). Negritei. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. 

HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO. CUSTAS. PAGAMENTO DEVIDO. Na fase de 

habilitação/liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública é devido 

o pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. (TJ-MG - AC: 

10024122857881001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 

18/03/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

02/04/2014). Desta forma, indefiro o pedido da parte autora, devendo ela 

cumprir a ordem de Id. 11454529, no sentido efetuar/comprovar o 

pagamento das custas de distribuição ou, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob 

pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Na 

oportunidade, analisando nitidamente o processo, vê-se que a parte 

autora afirmou, em síntese na exordial, que os documentos inerentes à 

operação interna do “back office” estão de posse da Requerida, ao que 

necessário seria este Juízo compelir a aludida empresa a apresentar os 

documentos inerentes ao Requerente para fins de se dar efetividade aos 

termos da r. sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Apesar de a parte autora afirmar que os 

documentos relativos à movimentação dos valores investidos 

encontrem-se em poder da requerida, é certo que a mesma deve 

comprovar ao menos o início da relação, ou seja, a realização do aludido 

investimento, pois somente terá direito à reparação pleiteada caso 

demonstre o efetivo decréscimo de seu patrimônio, seja por extratos 

bancários, por títulos de crédito ou demais documentos representantes de 

operações financeiras. Sabe-se que atualmente qualquer movimentação 

financeira através de simples transferência bancária, DOC ou TED, por 

exemplo, são facilmente comprováveis através de extratos bancários. 

Nesse sentido, apesar da movimentação ser realizada em sistemas 

internos da requerida, é certo que os valores foram transferidos, em tese, 

de conta de titularidade do autor ao requerido. Tal prova é possível de ser 

produzida pela própria parte, não podendo o ônus da mesma ser 

transferido a ré. Ante o exposto, determino ainda a emenda à inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, momento em que a parte autora deverá ser 

comprovar a efetivação, por prova documental, de pagamento(s) a 

requerida ou a terceiro a ela vinculada, também sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037741-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE MARIA DE SOUZA CRUZ (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037340-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037526-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037356-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SAYURI SATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 
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intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013272-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SIMOES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013272-11.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALESSANDRO SIMOES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, às 11h30min 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, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013272-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SIMOES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013272-11.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALESSANDRO SIMOES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, às 11h30min 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, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013342-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARIDES ORIBES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013342-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FARIDES ORIBES DIAS REQUERIDO: 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, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013342-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARIDES ORIBES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013342-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FARIDES ORIBES DIAS REQUERIDO: 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, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1037743-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038219-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013405-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/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: 1013405-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

TEODORO PEREIRA DA SILVA RÉU: 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, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013405-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/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: 1013405-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

TEODORO PEREIRA DA SILVA RÉU: 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, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038480-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000379-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030878-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVYS MAURO ILDEFONSO CONCEICAO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018960-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEVERSON LUIS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006392-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSERGIO DA SILVA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010391-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILINO FERNANDES ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019307-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FELIPE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003355-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA COSTA LEITE (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)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013720-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE CALDEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013720-81.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADELAINE CALDEIRA DE SOUZA 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, 21 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013720-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE CALDEIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013720-81.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADELAINE CALDEIRA DE SOUZA 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 
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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, 21 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000713-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FABRICIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000632-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ANTONIO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA MATOSO OAB - 022.031.651-11 (REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001182-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE PEREIRA GIRARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000612-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WILLIAN DE ALMEIDA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005661-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS MACHADO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT0014645A-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: 1005661-07.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO MARCOS MACHADO PIRES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 

31/08/2018, 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). 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, 22 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000691-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MARTINS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005661-07.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS MACHADO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT0014645A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005661-07.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO MARCOS MACHADO PIRES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 

31/08/2018, 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). 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, 22 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA MATOSO OAB - 022.031.651-11 (REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009839-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009839-96.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LADISLAU VIEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, 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, 22 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004286-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009839-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009839-96.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LADISLAU VIEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, 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, 22 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001178-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881153 Nr: 17498-18.2014.811.0041

 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: CLEIA OLIVEIRA DE DEUS, CLÓVIS MARQUES DE 

CAMARGO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, BURITI COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, OCTACILIO PERON - OAB:3684/A/MT

 Código 881153

Visto.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, promovida 

por CLEIA OLIVEIRA DE DEUS, CLOVIS MARQUES DE CAMARGO JUNIOR, 

em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, PRIME 

INCORPORAÇÕES S.A, BURITI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, em que as partes noticiaram às FLS. 280/282 dos autos, 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

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

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 845254 Nr: 48966-34.2013.811.0041

 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: LUIZ FERNANDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE 

BANCOS SOCIEDADE ANÔNIMA

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

OAB:17.613/MT, SAMIR PADILHA DE OLIVEIRA - OAB:17.394/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.Condeno 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, este fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

moldes dos artigos 85, § 2º c/c § 6º, do Novo Código de Processo Civil, 

entretanto por ser beneficiário da justiça gratuita fica suspensa sua 

exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do NCPC.Certificado o trânsito em 

jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 28 de junho de 

2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 782269 Nr: 35903-73.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA PIRES DE AZEVEDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAUT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais promovida por Claudia Maria Pires 

de Azevedo Silva em desfavor de Doeler Distribuidora de Veículos Ltda – 

Buritis Renalt e Renault do Brasil S/A. Condeno a autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 

2º e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

28 de junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076351 Nr: 58157-35.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT

 Código 1076351

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO SUMARIO, promovida por 

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI NUNES DE LIMA, 

em desfavor de JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, em que as partes 

noticiaram às FLS. 155/164 dos autos, após a sentença, que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

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

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078097 Nr: 277-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Código 1078097

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO SUMARIO, promovida por 

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI NUNES DE LIMA, 

em desfavor de JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, em que as partes 

noticiaram às FLS. 154/163 dos autos, após a sentença, que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

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

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 338153 Nr: 8895-63.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSIK LUANA ANDRADE DA SILVA, CLARELIS 

NATÁLIA DE ANDRADE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, 

MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280-B, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:25.683, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:11.858-A/MT

 Intimem-se as requeridas para se manifestarem sobre os documentos 

acostados às fls. 684/726, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, reitere-se o ofício ao DPVAT de fl. 678.

 Após, com a resposta do oficio da DPVAT volte-me os autos conclusos 

para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905284 Nr: 33739-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RAQUEL DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais promovida por 

Luciana Raquel de Oliveira Conceição em desfavor de Maria Aparecida de 

Oliveira Conceição, para condenar a ré ao pagamento de R$ 74.620,04 

(setenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais e quatro centavos), que 

deverá ser corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento), 

ambos a partir de cada depósito.Considerando que cada litigante foi, em 

parte, vencedor e vencido, a autora deverá arcar com o pagamento de 

50% (cinquenta por cento) e a ré 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. Todavia, 

considerando que a requerida é beneficiária da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se.Cuiabá, 28 de junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001739-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Grupo Vivenza (RÉU)

SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1001739-55.2018 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração 

é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir 

erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II 

e III do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que a 

decisão embargada, não possui os vícios apontados, motivo pelo qual os 

presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se 

prestam para modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE 

CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA 

INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios 

quando não há no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 

do CPC, tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento 

ou a rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça 

Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017) negritei Apenas por amor ao debate 

ressalto, como já decidido no ID 11564303, que apesar das planilhas 

utilizadas pelas partes serem iguais e constar provas de rescisão de 

contratos de clientes da autora, não há prova robusta de que o réu foi 

quem captou os seus clientes, não havendo qualquer prejuízo ao mesmo, 

já que se trata apenas de tutela inibitória, não havendo a necessidade de 

fixação de multa. Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declaração ID 11710208, mantendo intacta a sentença de ID 11564303. No 

mais, intimem-se os requeridos para se manifestar sobre o pedido de ID 

13504999, informando o descumprimento da liminar ID 11564303. Visando 

ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto 

nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

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

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da 

impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que questões de 

direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008894-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ABIB MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1008894-46.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória 

ajuizada por Elmo Engenharia Ltda. em desfavor de João Carlos Abib 

Moreira, buscando o pagamento da importância de R$ 12.460,76 (doze mil 

quatrocentos e sessenta reais e setenta e seis centavos). Estando o 

pedido devidamente instruído com a prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, defiro a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 

15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 701 do CPC, para cumprimento 

e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. Conste no mandado que, nesse prazo o requerido 

poderá oferecer embargos e que, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de junho de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008894-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ABIB MOREIRA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005141-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.C PERES - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011323-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VESSONI ARIAS (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA NETO POLVEIRO (EXECUTADO)

CLEONICE MENEZES BARBOSA (EXECUTADO)

YURI RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

MAURO ROGERIO POLVEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1011323-83.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução de 

Aluguéis e Encargos ajuizada por Leandro Vessoni Arias, representado 

por CID Imóveis Eireli – EPP em desfavor de Yuri Rodrigues de Souza, 

Amanda NEot Polveiro, Mauro Rogério Polveiro e Cleonice Menezes 

Barbosa Polveiro. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do 

débito, conforme art. 798, I, b, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de abril de 2017. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006000-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA DANIELLI (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 1006000-97.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico , 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 8678619 ), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006514-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE SOUZA MARTINS (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 1006514-50.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico , 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 9160986), requerendo 

o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010293-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO CAMARGO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010293-13.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico , 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 9202287), requerendo 

o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010496-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENICIO PEREIRA NUNES (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 1010496-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico , 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 9200243), requerendo 

o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010635-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA (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 1010635-24.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 9201409), requerendo 

o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos de anexados ID - 9645822, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019747-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYELEN FERREIRA DA SILVA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1019747-17.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10526179), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos de anexados ID - 

11096345 , devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012290-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321/B (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 

1012290-31.2017.811.0041 Vistos, etc. O feito encontra-se suspenso em 

razão do recebimento dos embargos à execução (proc. nº 

1024703-76.2017.8.11.0041), ocasião em que fora atribuído o efeito 

suspensivo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de 

outubro de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012290-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321/B (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 

1012290-31.2017.811.0041 Vistos, etc. O feito encontra-se suspenso em 

razão do recebimento dos embargos à execução (proc. nº 

1024703-76.2017.8.11.0041), ocasião em que fora atribuído o efeito 

suspensivo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de 

outubro de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014430-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENER SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014430-04.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RENER SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/08/2018, às 11:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 
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e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018199-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEANE GUTERRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018199-54.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizado por Maria Joseane Guterres em desfavor de 

Tim Celular S/A. A parte autora se manifestou no ID nº 8216259, 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento do presente 

feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 8216259, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014484-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ESPROTIN KOIKAM (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014484-67.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SONIA MARIA ESPROTIN KOIKAM, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 11:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014500-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO DOS SANTOS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014500-21.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDEZIO DOS SANTOS SIQUEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 11:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009264-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGR AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO OAB - MT6545/O (ADVOGADO)

CAMILA REZENDE MARTINS OAB - SP247936 (ADVOGADO)

PAULO MAGALHAES NASSER OAB - SP248597 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAVEN INDUSTRIES INC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO IGEL OAB - SP306018 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1009264-25.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por AGR 

Agricultura de Precisão Ltda. EPP em desfavor de Raven Industries INC. 

As partes formularam acordo conforme ID 11134358 requerendo a 

homologação do mesmo e também a extinção do processo. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado conforme 

ID 11134358, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 
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EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

conforme disposto em acordo. Considerando que as partes renunciaram 

ao prazo recursal ( item 1.3 do Termo de Acordo), arquivem-se os autos 

com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009264-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGR AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO OAB - MT6545/O (ADVOGADO)

CAMILA REZENDE MARTINS OAB - SP247936 (ADVOGADO)

PAULO MAGALHAES NASSER OAB - SP248597 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAVEN INDUSTRIES INC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO IGEL OAB - SP306018 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1009264-25.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por AGR 

Agricultura de Precisão Ltda. EPP em desfavor de Raven Industries INC. 

As partes formularam acordo conforme ID 11134358 requerendo a 

homologação do mesmo e também a extinção do processo. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado conforme 

ID 11134358, 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. Custas e honorários 

conforme disposto em acordo. Considerando que as partes renunciaram 

ao prazo recursal ( item 1.3 do Termo de Acordo), arquivem-se os autos 

com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014564-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEDER NEWTON SILVA MEZZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014564-31.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por NOEDER NEWTON SILVA MEZZA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 11:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014734-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MERCLY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014734-03.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VIVIANE MERCLY, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 30/08/2018, às 12:00 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor para juntar aos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do requerimento realizado 

administrativamente, junto à seguradora. A presente decisão SERVIRÁ 

como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000666-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE PEIXARIA RICARDO'S GRILL PRIME LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR REGIONAL DA ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RICARDO DA COSTA NERIS OAB - 667.196.901-91 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000666-82.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de ID nº 9465137, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014736-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHEIENE BATISTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014736-70.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CHEIENE BATISTA OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 08:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014743-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014743-62.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOSE ALVES DA SILVA FILHO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/082018, às 08:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015066-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALEXANDRE BRGA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015066-67.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCAS ALEXANDRE BRGA DE LIMA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 08:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015067-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BETO LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015067-52.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CELSO BETO LOPES DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 08:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 
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formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015070-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA DA COSTA CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015070-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JESSICA APARECIDA DA COSTA CARMO, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/08/2018, às 09:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024951-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE FIGUEIREDO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1024951-42.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11154465), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos de indexados ID - 

12696756, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028161-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENILTON DE PAULA SOARES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA OAB - MT0017194A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028161-04.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Perdas e Danos ajuizada 

por Eduardo José Souza dos Santos em desfavor de Helenilton de Paula 

Soares. As partes formularam acordo conforme termo ID 10988422 

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 o acordo de ID 

10988422, 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. Sem condenação em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. 

R. I. C. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028161-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENILTON DE PAULA SOARES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA OAB - MT0017194A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028161-04.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Perdas e Danos ajuizada 

por Eduardo José Souza dos Santos em desfavor de Helenilton de Paula 

Soares. As partes formularam acordo conforme termo ID 10988422 

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 o acordo de ID 

10988422, 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. Sem condenação em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. 

R. I. C. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010830-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO MOREIRA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1010830-09.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança ajuizada por M2 Comércio e Distribuidora de Peças 

Ltda. em desfavor de Edvaldo Moreira – ME. As partes formularam acordo 

conforme ID 9646554, requerendo a homologação e extinção do processo. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

9646554, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

conforme acordo. Considerando a renuncia ao prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare 
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Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010830-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO MOREIRA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1010830-09.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança ajuizada por M2 Comércio e Distribuidora de Peças 

Ltda. em desfavor de Edvaldo Moreira – ME. As partes formularam acordo 

conforme ID 9646554, requerendo a homologação e extinção do processo. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

9646554, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

conforme acordo. Considerando a renuncia ao prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010477-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z ANTUNES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENILDA OLIVEIRA FERREIRA OAB - RO7559 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1010477-66.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Z A Lopes 

Lanchonete – ME em desfavor de Lotufo Engenharia e Construções Ltda... 

As partes formularam acordo conforme ID 6875245 , requerendo a 

homologação e extinção do processo. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme ID 6875245, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários conforme acordo. Transitado em 

julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 

2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010477-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z ANTUNES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENILDA OLIVEIRA FERREIRA OAB - RO7559 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1010477-66.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Z A Lopes 

Lanchonete – ME em desfavor de Lotufo Engenharia e Construções Ltda... 

As partes formularam acordo conforme ID 6875245 , requerendo a 

homologação e extinção do processo. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme ID 6875245, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários conforme acordo. Transitado em 

julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 

2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008129-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1008129-75.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Tornavoi 

Assessoria Jurídica em desfavor de Banco do Brasil S/A. As partes 

formularam acordo conforme ID 10301095, 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 10301095, 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 visto que o acordo homologado 

também já dispôs sobre o tema. Considerando a renúncia do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. 

P. R. I. C. Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2017. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008129-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1008129-75.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Tornavoi 

Assessoria Jurídica em desfavor de Banco do Brasil S/A. As partes 

formularam acordo conforme ID 10301095, 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 10301095, 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 visto que o acordo homologado 

também já dispôs sobre o tema. Considerando a renúncia do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. 

P. R. I. C. Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2017. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO BOUERI AFFONSO OAB - SP187510 (ADVOGADO)
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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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008627-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CRISTINA DA CRUS BATISTA ALENCAR (AUTOR)

WESLEY ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT0009140A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DO NASCIMENTO MAGALHAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1014961-61.2016.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Indenização ajuizada por 

Wesley Alencar e Dalva Cristina da Crus Batista Alencar em desfavor de 

Mario do Nascimento Magalhães. As partes formularam acordo conforme 

ID 9840087, 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 o acordo 

ID 9840087, 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 visto 

que o acordo homologado também já dispôs sobre o tema. Considerando 

que as partes renunciam o prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 17 de novembro de 

2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024920-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES SCHIMIDT E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024920-22.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Marcelo 

Rodrigues Schimidt & Cia Ltda. ME em desfavor de Metalúrgica EFG Eireli 

EPP. A decisão de ID nº 9567945 determinou a comprovação do 

pagamento das despesas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Devidamente intimada, a parte autora não cumpriu com o 

solicitado, deixando decorrer o prazo sem o recolhimento dos valores. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Pois bem. 

Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a parte autora 

não cumpriu a determinação de ID nº 9567945. Sobre o tema, disciplina o 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Portanto, levando-se em 

consideração a determinação e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Desta feita, em atendimento ao 

art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal Pleno INDEFIRO a petição 

inicial, e por consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 

321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo, inclusive no distribuidor. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017835-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA XIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017836-48.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Vilma da Silva 

Ximenes contra Unimed Cuiabá – Cooperativa de Serviços Médicos. A 

decisão de Id nº 13804935 indeferiu o pedido de tutela de urgência. A 

parte autora se manifestou no Id nº 13883766, apresentando novo pedido 

de tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida emita de 

forma imediata a guia de intercambio, para que a requerente possa se 

submeter a procedimento cirúrgico. 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. 

Ausente quaisquer um desses requisitos, há que ser indeferia a medida. 

Ao examinar os documentos que o pedido, percebe-se, desde logo, que 

inexistem quaisquer informações que sinalizem urgência e/ou gravidade 

para embasar a necessidade do medicamento solicitado ou do 

procedimento cirúrgico informado. Denota-se, pois, que não restou 

demonstrado e/ou comprovado pela parte autora a existência de prova 

(pré-constituída) da necessidade - em caráter de urgência – da obtenção 

do procedimento, na forma e para os fins colimados nesta fase de 

cognição sumária. Do mesmo modo, inexiste negativa da parte requerida 

em fornecer o documento solicitado. Assim, a antecipação da tutela de 

urgência na forma como pleiteada pela autora reveste-se de medida 

extrema, de caráter excepcional, condicionada a inequívoca 

demonstração da urgência e riscos que envolva cada paciente, 

pressupostos indispensáveis que incumbia à parte autora apresentar em 
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direção à concessão da medida perseguida, mas que, porém, repise-se, 

inexistem nos presentes autos. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, tendo em vista que nesta fase de cognição sumária, ainda não 

se encontrar presente os requisitos exigidos para concessão da medida 

excepcional. 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. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão de Id nº 13804935. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031157-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO COSTA ESCOBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031157-72.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária ajuizado por Pablo Costa Escobar em desfavor 

de Serasa Experian. A parte autora se manifestou no ID nº 10649246, 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento do presente 

feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 10649246, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018459-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCADORA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018459-68.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizado por 

Locadora de Construção Ltda. EPP em desfavor de Banco J. Safra. A 

parte autora se manifestou no ID nº 10962094, informando não possuir 

mais interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo a 

desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora no ID nº 10962094, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005946-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005946-34.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral ajuizado por Leonardo Fernandes Borges em desfavor de 

Cartões BMG A parte autora se manifestou no ID nº 8077521, informando 

não possuir mais interesse no prosseguimento do presente feito, 

requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 8077521, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019027-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MENDES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019027-84.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral ajuizado por Andresa Mendes Farias em desfavor de Claro 

S/A. A parte autora se manifestou no ID nº 5000878, informando não 

possuir mais interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo a 

desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora no ID nº 5000878, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 09 de fevereiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013578-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTESE CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013578-14.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão por Desequilíbrio Econômico-Atual com 

Pedido Sucessivo de Revisão Contratual ajuizado por Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico em desfavor de Contese Contadores 

Associados Ltda.. A parte autora se manifestou no ID nº 6936698, 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento do presente 

feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 6936698, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022158-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON LUIS GODOI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022158-33.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizado por Cleverson Luis Godoi em desfavor de 

Banco RCI do Brasil S/A. A parte autora se manifestou no ID nº 9266791, 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento do presente 

feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 9266791, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1083903 Nr: 3419-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JUVENIL BARROS PESSOA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 128/131, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970345 Nr: 9456-43.2015.811.0041

 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: OSWALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPF COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, ABENEL 

BASTOS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 

20944-O, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - OAB:19194 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

TAYNNÁ FERNANDA SILVA NOLASCO – ESTAGIÁRIA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978849 Nr: 13481-02.2015.811.0041

 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: MOC, NILVACI BARBOSA OLIVEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Assiste razão os embargantes quanto à existência de erro material na 

decisão, razão pela qual CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS JULGO 

PROCEDENTE.Assim sendo, onde se lê: “(...)Para o caso, a partir do laudo 

realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez 

permanente média em membro inferior direito, em um grau de 50% 

(cinquenta por cento) e, intenso no punho esquerdo, em um grau de 75% 

(setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) e 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.256,25 (sete mil e duzentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).(...)”“(...)a) ao pagamento 

do valor de R$ 8.775,00 (oito mil e setecentos e setenta e cinco reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente e 

membro inferior direito e punho esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (11/03/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; (...)”Leia-se:“(...)Para o caso, a partir do 

laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada 

invalidez permanente média em membro inferior direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento) e, intenso no punho esquerdo, em um grau de 

75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005739 Nr: 25785-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAYLUSSAC DANTAS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232/MT, GAYLUSSAC DANTAS ARAÚJO - OAB:6234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5089-B/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

 Certifico que não consegui o contato por telefone com o advogado da 

parte requerida, pois não consta no sistema APOLO nem em sites de 

busca. Dessa forma, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado FABIO JOSE LONGHI, para que faça a devolução dos autos em 

cartório, imediatamente, sob pena de busca e apreensão.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1068001 Nr: 54527-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls.136/139 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1107341 Nr: 13532-76.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR CARDOSO CLARO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls.174/179 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966085 Nr: 7443-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHD DE MORAES - ME, MARLENE DOMINGOS 

DEBS, DIEGO HENRIQUE DIRENE DE MORAES, VANDA DIRENE TARGA DE 

MORAES, MAURO TARGA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624

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

OAB:3.561-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre os ARS juntados aos autos 

sob fls. 147/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983224 Nr: 15483-42.2015.811.0041

 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: WELTON JOHNY DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls.134/137 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1064352 Nr: 52876-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASSAN YOUSSEF EL RASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:17.763-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

17/07/2018, às 14 horas, no consultório do Perito nomeado Dr. GLEISSON 

OSCAR LIBARDI JUNIOR, com consultório na Clinica Clisslabor, Rua 

Ricardo Franco, n. 200, Bairro Centro Sul, Cep.: 78005-000, Telefone: (65) 

3322-5656/ (65) 3052-0526, (65) 99951-1510, Cuiabá/MT, e e-mail 

gleisson_gol@hotmail.com, devendo o advogado do autor providenciar 

seu comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972648 Nr: 10561-55.2015.811.0041

 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: LAUDICEA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALEXANDRE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 *Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

requerente para dar andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167388 Nr: 38970-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAA, ARLINDO TADEU TEIXEIRA ABURAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPA AIRLINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Galhardo Ferreira 

Aburad - OAB:OAB/MT 21.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valeria Curi de Aguiar e 

Silva Starling - OAB:OAB/SP 154.675

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por 

Aline Alencar Aburad em face de Copa Airlines.

As partes formularam acordo conforme fls. 46/48, 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 as fls. 46/48, 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.

Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios.

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078112 Nr: 292-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Condomínio Florais do Valle 

em desfavor de JF Empreendimentos Imobiliários.

As partes formularam acordo conforme fls. 227/236 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 
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celebrado entre as partes conforme fls. 227/236, 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.

Sem condenação em despesas processuais e honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076769 Nr: 58461-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Condomínio Florais do Valle 

em desfavor de JF Empreendimentos Imobiliários.

As partes formularam acordo conforme fls. 190/199 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 fls. 190/199, 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.

Sem condenação em despesas processuais e honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999927 Nr: 23431-35.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA COSTA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RIBEIRO DE SOUZA, ESTER DE 

SOUZA LEITE ME, BANCO BMG S.A, DIANNI MENDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB/MG 78.069 - OAB:, Dr. Breiner 

Ricardo Diniz Resende Machado - OAB/MG 84.400 - OAB:, Dr. Diogo 

Ibrahim Campos - OAB/MT 13.296 - OAB:, RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989968 Nr: 18493-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE HERREIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DE CARVALHO, MARIA HELENA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES CUNHA - 

OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para regularizar sua situação processual da 

requerida, uma vez que não estão devidamente representadas nos autos, 

devendo o procurador constituído as fls. 119/120, acostar o numero da 

Ordem dos Advogados no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar 

sua capacidade postulatória.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1121105 Nr: 19305-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA CHIARAMONTI, EDUARDO ALEXANDRE 

CHIARAMONTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:9563/MT, SANDRA CORREA DE MELLO - OAB:19680/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Bianca Chiaramonti 

em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalhos Médicos.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito.

Fixo como ponto controvertido a ilegalidade na conduta da requerida; da 

previsão contratual para a cobertura do tratamento requerido, ocorrência 

e extensão do dano moral e material alegado; nexo de causalidade entre 

os danos alegados e a conduta das requeridas; culpabilidade, grau de 

culpabilidade; condições/porte econômico das partes, a existência de 

negligencia e imperícia por parte da requerida.

 Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1107865 Nr: 13788-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA CRISTINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Yara Cristina de 

Almeida em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalhos Médicos.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito.

Fixo como ponto controvertido a ilegalidade na conduta da requerida; da 

previsão contratual para a cobertura do tratamento requerido, ocorrência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 196 de 640



e extensão dos danos alegados; nexo de causalidade entre os danos 

alegados e a conduta das requeridas; culpabilidade, grau de culpabilidade; 

condições/porte econômico das partes, a existência de negligencia e 

imperícia por parte da requerida.

 Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Determino sejam as folhas dos autos organizadas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078953 Nr: 814-47.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. H. DELUZ - ME, PATRICK DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE PEREIRA BARROS 

PERROT - OAB:10757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Claro S/A opôs Embargos de Declaração da sentença de fls. 542/545, 

ante a existência de omissão uma vez que julgou improcedente o pedido 

inicial, mas não mencionou os efeitos da liminar concedida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, ACOLHO os embargos opostos e, ante o julgamento 

improcedente do pedido, revogo os efeitos da liminar concedida às fls. 

387/388.

Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 542/545.

Intime-se o requerido.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1014263 Nr: 29438-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEICE LUCIA APOLINARIO SURIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED UBERABA/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ARAUJO LEMES 

FERREIRA - OAB:132.383 OAB/MG, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Cleide Lúcia 

Apolinário Suriani em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalhos 

Médicos e Unimed Uberaba.

Citado, o requerido Unimed Uberaba Cooperativa de Trabalhos Médicos 

apresentou contestação às fls. 152/161 e a requerida Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalhos Médicos, às fls. 179/198, onde sustentou a 

ocorrência de preliminar de ilegitimidade passiva.

Impugnação às fls. 200/205.

Passo a sanear o feito.

Acerca da ilegitimidade passiva suscitada pela requerida Central Nacional 

Unimed – Cooperativa Médica, é entendimento unanime na jurisprudência 

que a Unimed é uma entidade com atendimento nacional, apenas 

subdividida em regiões, razão pela qual é possível a formação de 

litisconsórcio passivo facultativo.

Isto posto REJEITO a preliminar.

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito.

Fixo como ponto controvertido a ilegalidade na conduta da requerida; da 

previsão contratual para a cobertura do tratamento requerido, ocorrência 

e extensão dos danos alegados; nexo de causalidade entre os danos 

alegados e a conduta das requeridas; culpabilidade, grau de culpabilidade; 

condições/porte econômico das partes, a existência de negligencia e 

imperícia por parte da requerida.

 Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995014 Nr: 21001-13.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANODIZADORA D´ALUMINIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE O. 

LIMA - OAB:3.127

 Vistos, etc.

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A opuseram Embargos 

de Declaração da sentença de fls. 190/194, ante a existência de erro 

material.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, ACOLHO os embargos e onde se lê:

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação de Cancelamento de Cobrança Ilegal de Energia 

Elétrica c/c Indenização por Danos morais ajuizado Valdelice Antonia da 

Silva a presente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A – 

CEMAT, para declarar cancelada as de outubro de 2014 a março de 2015, 

devendo a empresa requerida cobrar do requerente o valor médio do 

consumo de 06 meses anteriores, mas prosseguindo a leitura normal nos 

meses decorrentes, para que não se configure enriquecimento sem 

causa.

Leia-se:

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação de Cancelamento de Cobrança Ilegal de Energia 

Elétrica c/c Indenização por Danos morais ajuizado por Anodizadora e 

Comércio de D’Aluminio Ltda - ME a presente em face de Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A – CEMAT, para declarar cancelada as de outubro de 

2014 a março de 2015, devendo a empresa requerida cobrar do 

requerente o valor médio do consumo de 06 meses anteriores, mas 

prosseguindo a leitura normal nos meses decorrentes, para que não se 

configure enriquecimento sem causa

Nos demais termos mantenho a sentença de fls. 190/194.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 960389 Nr: 5001-35.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECÍLIA SILVA DA COSTA CUSTÓDIO, LUIZ 

FERNANDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/BA 49.540

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria Cecilia Silva 

da Costa Custodio em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalhos 

Médicos e Central Nacional Unimed – Cooperativa Médica.

Citado, o requerido Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalhos Médicos 

apresentou contestação às fls. 168/193 e a requerida Central Nacional 

Unimed – Cooperativa Médica, às fls. 267/283, onde sustentou a 

ocorrência de preliminar de ilegitimidade passiva.

Impugnação às fls. 362/390.

As folhas 515, foi noticiado o falecimento do autor, tendo a inventariante, 

as fls. 521, pleiteado por sua habilitação nos autos.

Passo a sanear o feito.

Acerca da ilegitimidade passiva suscitada pela requerida Central Nacional 

Unimed – Cooperativa Médica, é entendimento unanime na jurisprudência 

que a Unimed é uma entidade com atendimento nacional, apenas 

subdividida em regiões, razão pela qual é possível a formação de 

litisconsórcio passivo facultativo.

Isto posto REJEITO a preliminar.

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito.

Fixo como ponto controvertido a ilegalidade na conduta da requerida; da 

previsão contratual para a cobertura do tratamento requerido, ocorrência 

e extensão dos danos alegados; nexo de causalidade entre os danos 

alegados e a conduta das requeridas; culpabilidade, grau de culpabilidade; 

condições/porte econômico das partes, a existência de negligencia e 

imperícia por parte da requerida.

 Intime-se a parte requerida para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca do pedido de habilitação dos sucessores do autor.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1157978 Nr: 35065-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELAINE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 (...).No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração. Nesse sentido tem decidido o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso(...)Para o acolhimento dos embargos 

de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos 

infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados 

no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na 

presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos 

controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos 

embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a 

substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão 

decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (...)Ademais, é importante 

ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação 

ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil.A intenção de rediscussão para alteração da decisão judicial na 

forma como pretende o embargante, a fim de adequar-se ao seu 

entendimento é cabível, todavia, não através Embargos de Declaração.Isto 

posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada REJEITO os embargos de fls.148/155 e mantenho integralmente a 

sentença de fls. 144/147 .P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1040687 Nr: 41909-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL PEDRO FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIACHUELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 DECIDO..(...).No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos 

pelos embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não 

está eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou 

ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já que os 

fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento.Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração. 

(..)Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins 

de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (...).Ademais, é importante ressaltar que os 

Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de 

Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos embargantes 

deverão ser levada para nova apreciação, sendo os embargos somente 

cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil.A intenção de 

rediscussão para alteração da decisão judicial na forma como pretende o 

embargante, a fim de adequar-se ao seu entendimento é cabível, todavia, 

não através Embargos de Declaração.Isto posto, ante a inexistência de 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos 

de fls.126/129 e mantenho integralmente a sentença de fls. 123/125 .P. R. 

I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966446 Nr: 7579-68.2015.811.0041

 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: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL ALBINO DE ARRUDA, SEBASTIÃO ILDO 

LEITE DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 
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OAB:13913/MT

 (...)No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.O 

momento processual não é oportuno para apreciação de novas 

provas.Não há que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os 

embargantes pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo 

cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração. Nesse sentido tem 

decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso(...). Para o acolhimento dos 

embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de 

dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios 

elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se 

evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos 

os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o 

artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a 

finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem 

modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a 

questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (...).Ademais, é 

importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova apreciação, 

sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil.A intenção de rediscussão para alteração da decisão 

judicial na forma como pretende o embargante, a fim de adequar-se ao seu 

entendimento é cabível, todavia, não através Embargos de Declaração.Isto 

posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada REJEITO os embargos de fls.107/114 e mantenho integralmente a 

sentença de fls. 101/104 .P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075377 Nr: 57680-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Vistos, etc.

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia WS/A opôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 139/140, que alega contraditória quanto a 

condenação de honorários advocatícios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, ACOLHO os embargos e onde se lê:

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 15% do valor atualizado da causa.

Leia-se:

Cada parte ficará responsável pelo pagamento de honorários advocatícios 

de seu representante, que arbitro em 15% do valor atualizado da causa.

Nos demais termos mantenho integralmente a sentença de fls. 139/140.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998499 Nr: 22797-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELLA ACCARDI IGLESIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Walter Ferreira 

Júnior - OAB/MT 18.002 - OAB:

 (...)No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração. (...)Para o acolhimento dos 

embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de 

dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios 

elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se 

evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos 

os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o 

artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a 

finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem 

modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a 

questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 

21532/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).Ademais, 

é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova apreciação, 

sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil.A intenção de rediscussão para alteração da decisão 

judicial na forma como pretende o embargante, a fim de adequar-se ao seu 

entendimento é cabível, todavia, não através Embargos de Declaração.Isto 

posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada REJEITO os embargos de fls. 299/318 e mantenho integralmente a 

sentença de fls. 284/298.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960304 Nr: 4957-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIRENE CAMARGO DA SILVA, MARIA APARECIDA 

FERREIRA DA SILVA, ODANIA BALDUINO DE OLIVEIRA, ELVECIA NEVES 

DA ROCHA, MARIA ESTER FERREIRA DIAS SALES, ELIZANGELA DA 

SILVA MOTA, ELIANE MARQUES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIBIA MARIA ANGELINI DE 

ANDRADE PESSOA - OAB:18.053, MARCOS GATTASS - 

OAB:12.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 (...).No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de 

julgamento.Conforme é sabido, não é necessário que a sentença se 

pronuncie sobre todos os temas debatidos, visto que, no caso em 

especifico, foram expostas na decisão o suficiente para o entendimento 

do posicionamento desta magistrada.Sobre o tema, o Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou entendimento de que é desnecessário o 

pronunciamento individualizado de todas as questões suscitadas se o 

julgador apresentou argumento suficiente para decidir integralmente a 

demanda. (...). É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre 

todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja 

fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da 

Constituição Federal.” (...). Considerando que a finalidade dos embargos é 

apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, 

não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. 
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Embargos conhecidos e desprovidos. (...)Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil.Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada NÃO CONHEÇO dos embargos de 

fls. 226/231, e mantenho integralmente a sentença de fls. 

223/224.Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1098574 Nr: 9963-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ANTONIO EVANGELISTA, MARCIA 

REGINA C. EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..).No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, visto que o acordo foi acostado 

aos autos posteriormente à decisão que determinou a citação dos 

requeridos.Não há que se falar em omissão ou contradição, uma vez que 

os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da matéria não 

sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração(..)Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).Isto posto, ante a inexistência 

de obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os 

embargos de fls.90/92 e mantenho integralmente a decisão de fls. 

84.Outrossim, ante a noticia de acordo juntado aos autos, às fls. 93/94, 

observa-se que os requeridos não se encontram representados nos 

autos, não sendo possível a homologação do acordo, uma vez que não 

possuem capacidade postulatória para se manifestar nos autos.Assim 

sendo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que de direito, sob pena de prosseguimento 

do feito.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081263 Nr: 2156-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITA COMERCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Victor Shigueo Galhego 

Umeta - OAB/MT 10.351 - OAB:, HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 (...).No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração. Nesse sentido tem decidido o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:(...)Para o acolhimento dos embargos 

de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos 

infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados 

no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na 

presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos 

controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos 

embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a 

substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão 

decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (...).Ademais, é importante 

ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação 

ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil.A intenção de rediscussão para alteração da decisão judicial na 

forma como pretende o embargante, a fim de adequar-se ao seu 

entendimento é cabível, todavia, não através Embargos de Declaração.Isto 

posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada REJEITO os embargos de fls. 256/259 e mantenho integralmente a 

sentença de fls. 255.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1027112 Nr: 35413-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP, EDIENES ROSA DO 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIÁRIO D. GONTIGIO LTDA, ÉUCLENES 

MARTINS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS 

- OAB:12.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da nomeação do bem à penhora, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1290845 Nr: 5176-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASIA TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, FILADELFO DOS REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE SELLA SIMÕES - 

OAB:20639/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA FARIAS DE COSTA 

- OAB:18349/MT, DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ COSTA - 

OAB:OAB/MT 18.339

 Certifico que, por erro material constou requerida onde deveria constar 

requerente, na decisão de fls. 452, assim, onde consta parte requerida 

leia-se parte requerente. Diante disso, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se a respeito dos 

documentos de fls. 171/447.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017429-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017429-27.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros 

S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023623-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

PEDRO CONSTANTINO (AUTOR)

IAC PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINO ELIAS DE PINA OAB - SP151706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1023623-77.2017.8.11.0041 AUTOR: PEDRO CONSTANTINO, 

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA, IAC PARTICIPACOES E SERVICOS 

LTDA RÉU: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Vistos etc. Pleiteia a parte 

autora a autorização para o recolhimento de custas ao final, por alegar 

que se encontra em dificuldades financeiras. Do exame dos autos, 

considerando a atividade comercial da parte autora, o vasto patrimônio 

adquirido, bem assim o elevadíssimo valor transacionado, ainda que afirme 

a parte que atualmente se encontre em dificuldades, não cabe, nesta 

ação, o acolhimento do pleito de pagamento de custas apenas ao final. 

Isso porque ao magistrado cabe analisar o estado de carência da parte, 

garantindo-se dessa forma a destinação do benefício àqueles que 

realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, até porque a declaração de 

que trata o referido diploma legal possui presunção relativa podendo ser 

desconsiderada se as evidências do processo demonstrarem o contrário. 

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência: "PROCESSUAL CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 

NECESSIDADE, AINDA QUE SE TRATE DE ENTIDADES SEM FINS 

LUCRATIVOS, BENEFICENTES OU FILANTRÓPICAS. 1. "Cabe à pessoa 

jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do 

processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o 

beneficio da justiça gratuita" (EREsp n.° 321.997IMG, Corte Especial, Min. 

César Asfor Rocha, DJ de 16.08.2004). 2. Precedentes da Corte Especial: 

EREsp n.° 653.287/RS, Min. Ari Pargendler, DJ de 19.09.2005 e EREsp n.° 

409.077/RS, Min. Laurita Vaz, DJ de 25.09.2006. 3. Embargos de 

divergência a que se nega provimento.” Assim, com amparo legal no § 2º 

do art. 99 do CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

efetuar o pagamento das custas iniciais ou comprovar o preenchimento 

dos pressupostos aptos à sua concessão, sob pena de indeferimento. No 

mais, apesar de pleitearem ao final pela concessão de prazo de 15 dias 

para a exibição de outros contratos, assim não procederam. Considerando 

que com a peça vestibular já foi exibida a Cédula de Crédito Bancário – 

Composição de Dívidas nº 13970210-5 (ID 9215601), bem assim os três 

contratos nela incluídos [nº 013517649-2 (ID 9215579), nº 013517736-7 

(ID 9215579) e nº 139420036-3 (ID 9215628)], bem assim diversos outros 

pactos, ao se ter em vista ser da parte contratante o ônus de exibir nos 

autos os pactos que pretende revisar, faculto-lhe o prazo de 15 dias para 

assim proceder, sob pena de se restringir esta ação aos contratos já 

coligidos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007234-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PERES DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1007234-80.2018.8.11.0041 – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

Aos 28 de junho de 2018, às 15h00, estando presentes o M.M. Juiz de 

Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a advogada da instituição 

financeira e seu preposto. Aberta à audiência foi informado pela 

funcionaria do gabinete o falecimento do advogado Simei da Silva Barros, 

prejudicando a presente audiência. Assim intime-se via correio a autora 

para constituir novo defensor, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

Informa o Banco que não há proposta de acordo, vejo consequência, não 

a de se falar em nova data para o ato em comento. Sai o Banco 

devidamente intimado para apresentar contestação, com essa nos autos, 

intime-se a autora para impugnar, caso tenha regularizado sua 

representação, caso contrario certificado e concluso para extinção. 

NADA MAIS. Eu, _____ Anne Karoline Soares Nunes, Estagiária, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Tamiris Batista 

Angelo da Silva Advogada da Preposto da Instituição Financeira Antonio 

Ferreira dos Santos Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000387-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMENDES PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1000387-62.2018.8.11.0041 – AÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA Aos 28 de junho de 2018, às 

16h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza, a parte autora junto de sua advogada, bem 

como a advogada da instituição financeira e seu preposto. Aberta à 

audiência informam as partes a impossibilidade de acordo. Perguntado a 

advogada da requerida sobre o cumprimento da liminar, não soube 

informar, salientando apenas a apresentação de contestação. A finalidade 

da audiência de conciliação é que estejam presentes partes devidamente 

representada com fito de solucionar o litigio e que tenha conhecimento da 

ação, tornando o ato praticado pela requerida como ausência, deixando 

para aplicar a multa do art. 77 após analise da contestação. Sai a autora 

devidamente intimada para apresentar impugnação a contestação e 

informar se não houve resistência ao comando judicial. Pela ordem requer 

a palavra a douta advogada da BV Financeira: “a empresa ré justifica a 

ausência de proposta de acordo tendo em vista que, em suma que 

vislumbra-se na presente demanda a culpa exclusiva do autor, sendo 

assim pugna-se pelo prosseguimento do feito.” Apesar do requerimento da 

ré, tenho que a manifestação deste magistrado fixou-se somente na 

informação de cumprimento ou não da tutela antecipada. NADA MAIS. Eu, 

_____ Anne Karoline Soares Nunes, Estagiária, o digitei e subscrevi. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Nadir Blemer de Carvalho 

Almedes Paula da Silva Advogado da Parte Autora Parte Autora Pamela 

Ghiotte Mateus Antonio Ferreira dos Santos Advogada da Instituição 

Financeira Preposto da Instituição Financeira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 201 de 640



Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027768-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRIQUELLO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ADAIR BARRIQUELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1027768-79.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: BARRIQUELLO & CIA LTDA - ME, ADAIR BARRIQUELLO 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1000191 Nr: 23542-19.2015.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMA PEDROSO DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:11060-AOAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19.133/MT, IVAN EURIPEDES DA SILVA - OAB:24228/O

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, Impugnar a 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1145461 Nr: 29841-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Vistos.

Verifica-se na petição de fls. 175 que as partes entabularam acordo com 

o objetivo de encerrar o presente litígio.

Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, 

o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 765276 Nr: 17971-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANFRIN TRANSPORTE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA DE 

MORAIS - OAB:12.549/MT

 Vistos.

Verifica-se na petição de fls. 116/117 que as partes entabularam acordo 

com o objetivo de encerrar o presente litígio com parcela a ser paga em 

19/04/2018 e protocolado em 17/05/2018, evidenciando seu cumprimento.

Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, 

o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

No mais, indefiro os demais pedidos por falta de determinação deste juízo.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 846834 Nr: 50394-51.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA MORAES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

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

SILVA - OAB:8184-A, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 

208972
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 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.198/204 a Rodobens interpôs Embargos de 

Declaração de fls.205/207 o mesmo fazendo o Bradesco Vida às 

fls.208/212, protocolado em 02/04/2018 e às fls.213/217 em 02/04/2018, 

com contrarrazões de fls.220/226.

A Rodobens reclama a condenação ao pagamento ao Embargado da 

cobertura do seguro, diante da responsabilidade de cada réu, bem como, 

a aplicação de juros e correção de forma diversa do contratado.

A Bradesco Vida alega que a finalidade do seguro é a quitação do saldo 

devedor do segurado, impossibilitando a autora de receber tal valor, sendo 

a Rodobens beneficiária do Seguro, evidenciando omissão e contradição.

Como disse a Embargada foi pela rejeição.

É o relatório necessário.

Primeiramente, tem-se que se trata de consórcio não contemplado, com 

morte do devedor, sem pagamento administrativo, portanto, não há de se 

falar em saldo devedor e por sua vez o seguro, vem a ser destinado à 

herdeira, além do que, ao ser negado o pagamento, passa a parte a 

sujeitar-se às consequências de seus atos, como, in casu, o 

direcionamento do valor a autora e a forma de correção decorrente de 

ação judicial, portanto, sem fundamento os reclamos, observando a forma 

de pagamento como contido no dispositivo, inexistindo omissão, 

contradição, obscuridade e erro material, mas sim a finalidade de 

rediscussão da matéria.

Desta feita REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado e em nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 970630 Nr: 9613-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO PEREIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da petição de fls. 217/231.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1154477 Nr: 33714-83.2016.811.0041

 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: RENATA DA SILVA BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8.184-A

 Vistos.

Verifica-se na petição de fls. 78 que as partes entabularam acordo com o 

objetivo de encerrar o presente litígio, às fls. 79 o banco apresenta o 

comprovante de quitação do acordo firmando.

Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, 

o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil.

Por fim, proceda o Sr. Gestor as medidas necessárias conforme 

orientação da CGJ, com fito do Estado receber o crédito decorrente da 

multa de 2% do valor da causa fixada às fls.50, sem recurso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 258362 Nr: 20718-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚLEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

GRUPO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMARY PAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração em face de a r.interlocutória de 

fls.147 que rejeitou a ressalva de honorários advocatícios derivado de 

contrato entre as partes às flas.147, sendo expedido o alvará da 

totalidade em nome de Jucimary.

A parte adversa silenciou-se.

É o relatório necessário.

Considerando que quando da r.decisão atacada, já foi liberado o alvará, 

não há de se falar em Embargos de Declaração por perda do objeto, já que 

conforme extrato o saldo atual é R$0,00, restando à parte a ação própria 

para recebimento de seu crédito.

Assim, NÃO CONHEÇO dos declaratórios.

Transitada em julgado arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1218219 Nr: 10930-78.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Na eventualidade de novo pedido de 

desentranhamento de Mandado, que a parte autora COMPROVE 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.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1089467 Nr: 5972-83.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 
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PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON JERONIMO DO CARMO FILHO, MAISA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCO DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808/MT, EVAN CORREA 

DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - 

OAB:17.401/MT, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UFMT - OAB:

 (...)DESTA FEITA, acolho os declaratórios para análise daquele de 

fls.93/96.Pretende com os Embargos de Declaração a apreciação da 

omissão existente na sentença, na qual não manifestou sobre a nulidade 

da cláusula 6ª do contrato, motivo da ação ordinária, alegando que não 

pretende a revisão contratual, mas sim aplicação do CDC e 

reconhecimento da abusividade desta.A Sicoob protestou pela rejeição 

dos Embargos, em ambas oportunidades, no que concerne a nulidade 

pretendida.Aduz o Embargante que a sentença esta divorciada da defesa, 

quedando-se quando a nulidade da cláusula 6ª posto sua abusividade, 

ora, o que significa a aplicação do CDC e reconhecimento de nulidade de 

cláusula, do que revisão contratual, principalmente, quando a defesa 

"contestação" nada mais faz do que rebater a inicial - pretensão resistida 

-, fugindo do contido no pleito primeiro e pretendendo modificar a avença, 

somente resta a ação revisional ou reconvenção, posto que não pode, a 

contestação servir de peça com caráter dúplice e, sem os devidos 

requisitos legais.Outrossim, a omissão existe quando o juiz deixa de 

manifestar sobre algo que deveria fazê-lo, no caso em tela, diante do 

disposto no artigo 343 do CPC, não há de ser analisado pedido que não 

seja aquele contraposto ao disposto na exordial, pois, se assim, pretende 

não usou os meios jurídicos adequado.Desta feita, tenho que foi afastada 

a possibilidade de discussão do contrato, sem obediência aos preceitos 

legais, sendo, o pedido de nulidade de cláusula, fato não derivado da mera 

contestação da pretensão inicial, razão pela qual REJEITO os Embargos de 

Declaração.Assim, acolho em parte os Embargos de Declaração de 

fls.107/112, para reconhecer a tempestividade do recurso, mas por 

fundamento diferente e REJEITO os Embargos de fls.93/96.Transitada em 

julgado, em nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 712249 Nr: 5332-56.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRÃO MARCA NOVA COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E COLCHÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

 Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

 Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 101, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Cobrança, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Ademais, procedo ao cancelamento da audiência designada para o dia 

08/08/2018 às 16h.

Após o trânsito em jugado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1067300 Nr: 54193-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. APARECIDA DA SILVA ME, LOEDIR 

APAREDIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:22.841 MT, 

NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Na eventualidade de novo pedido de 

desentranhamento de Mandado, que a parte autora COMPROVE 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.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 70217 Nr: 11500-26.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ,.É o relatório necessário.Conforme despacho de fls.157, constou-se: 

Compulsando os autos, vê-se que o exequente foi regularmente intimado 

através do DJE n.9291 para regularizar/atualiza os cálculos , todavia, não 

o fez e, somente requereu o restabelecimento do prazo, desta feita, 

concedo ao exequente o prazo de 15 dias para que promova a 

atualização do crédito e indique bens passiveis de penhora, sob pena de 

extinção."Às fls.169 lancei: "Considerando a inércia do Banco intimado via 

DJE do despacho de fls.157, sob pena de extinção, proceda-se via AR 

com aviso de recebimento para proceder em 05 dias, com a mesma 

admoestação. Mantida a situação fática, intime-se a Defensoria para 

manifestar se tem interesse na continuidade do feito em 05 dias."Além da 

intimação via AR, deste despacho também foi intimado o causídico do 

Banco, o qual às fls.173/174, não atendeu ao disposto na interlocutória em 

comento, dizendo que a atualização do cálculo seria em breve juntado e 

de forma contrária a prova dos autos requereu a intimação do devedor 

para indicar bens, quando é sabedor da citação foi via edital, com 

nomeação de Curador Especial na pessoa do Defensor Público, portanto, 

procrastinatória.O AR aportou às fls.175 e a Defensoria requereu a 

extinção da ação, portanto, intimado via DJE e AR, com pedido de extinção 

pela parte contrária, presentes todos os requisitos para sua extinção, 

sendo os Embargos de Declaração totalmente divorciado da realidade dos 

autos e do próprio CPC., o que ensejaria a aplicação de multa o que deixo 

de fazer para evitar maiores prejuízos a Instituição Financeira, nada 

impedindo sua incidência, caso de continuidade no comportamento 

antijurídico.Desta feita REJEITO os declaratórios.Transitada em julgado, 

dê-se vista ao Defensor Público, em nada requerendo, arquivem-se com 

as anotações devidas.Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 914435 Nr: 39804-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLIZE VIDAL DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5.706, 

LUIHANA PASINATO GOMES - OAB:20881/O, PEDRO EVANGELISTA DE 

AVILA - OAB:1823-A/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18.997

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. OURO 

VERDE DE MT em face de MARLIZE VIDAL DA FONSECA, condenando o 

réu/embargante ao pagamento do valor devido em decorrência do contrato 

que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do 

Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento 

de Sentença).Diante do fato acima, torna prejudicado os argumentos da 

Embargante Marlize, no que se refere a sucumbência recíproca, bem 

como, tenho que o percentual fixado obedece ao artigo 85 § 2º do CPC, no 

qual o legislador firmou que este será no mínimo de 10% do valor da 

causa, do proveito econômico, valor da condenação, porém, em face do 

resultado da sentença, foi firmado em 10% do valor da causa e, agora se 

mostra muito mais correto.Portanto, mantendo no mais a sentença tal como 

foi lançada, FAZENDO ESTE PARTE INTEGRANTE DAQUELA.Desta feita, 

REJEITO os Embargos de Declaração de Marlize e ACOLHO os Embargos 

da Cooperativa.Transitada em julgado e em nada requerendo, arquivem-se 

com as anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747404 Nr: 44654-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÕES SPERINI INFORMÁTICA LTDA, 

TATIANE SIMÕES SPERINI, THIAGO SIMÕES SPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Na eventualidade de novo pedido de 

desentranhamento de Mandado, que a parte autora COMPROVE 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.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1053501 Nr: 48128-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO – ME, 

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Na eventualidade de novo pedido de 

desentranhamento de Mandado, que a parte autora COMPROVE 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.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 78243 Nr: 1108-38.1975.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BIANCARDINI S/A - COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES, ANA TEREZA BIANCARDINI, ARY 

BIANCARDINI, IVO BIANCARDINI, OCTAVIANA AVALOS BIANCARDINI, 

TEREZINHA ENRICA FAVA BIANCARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, CLAUDIO JOSÉ DE BARROS CAMPOS - 

OAB:13.259, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839

 Intimação das partes executadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contrarrazoarem o Recurso de Apelação Cível de fls. 554/558.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1061435 Nr: 51616-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 
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OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 61/62..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 761866 Nr: 14365-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

 Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

 Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 97, 

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.

Quanto ao requerimento de baixa de impedimento judicial sob o prontuário 

do veículo, faço constar que não há determinação judicial nesse sentido.

 Após o trânsito em jugado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 845413 Nr: 49120-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM LTDA 

ME, ELIANA FEITOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENITA EGINA DE 

ASSUNÇÃO CARVALHO - OAB:20643/O

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 122/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 928825 Nr: 48629-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA SANTIANNA PAULINA DA 

PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA 

- OAB:OAB/SP 120.410, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - 

OAB:OAB/SP 248.970, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A, 

EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB:89.457/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

 Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

 Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 97, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Após o trânsito em jugado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1117436 Nr: 17657-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ANTONIA NARDEZ BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 52/53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1122496 Nr: 19846-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ROBERTO GUEDES, CLAUDIA ANDREA 

CARVALHO GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, LAURA MARCIA 

GUERRA ANTUNES GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, SIMONE ZAMPIERI 

GUEDES, VANDERLEI APARECIDO GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, 

CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGUES GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca das fls. 94/105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1169521 Nr: 39966-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, LEICIENE MARIA DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 56/59, as partes apresentam acordo, pugnando por sua 

homologação.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o dia 

27/04/2024, nos termos do artigo 922, do Novo Código de Processo Civil.

Ademais, procedo o desbloqueio dos valores indisponibilizados às fls. 

42/43.

Transcorrido o prazo, intime-se o autor para manifestar-se em 05 dias 

acerca do adimplemento da avença, salientando que em caso de silêncio 

será tido como cumprido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 78616 Nr: 8101-52.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, Ludovico Antônio Merighi - OAB:905-A, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - 

OAB:19.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, a extinção é a medida que se impõe.Vejamos o precedente 

jurisprudencial sobre o assunto:APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO, PELO 

EXEQUENTE, POR MAIS DE 30 DIAS - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - 

INÉRCIA DEMONSTRADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA 

MANTIDA.Demonstrada a inércia e o abandono do processo, pelo autor, 

por mais de 30 dias, bem como a realização da intimação pessoal exigida 

pela regra do §1º, do art. 485, III, do Novo CPC, é mesmo caso de extinguir 

a ação, sem resolução do mérito, por abandono. (Ap 41197/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)APELAÇÃO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 

485, III E § 1º, DO CPC - RÉU NÃO CITADO - INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA N. 240 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.Intimado o advogado 

via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que 

haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa 

– art. 485, III e §1º, do CPC.A Súmula n. 240 do STJ é inaplicável quando o 

réu não for citado. (Ap 40942/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 18/06/2018) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título 

Extrajudicial ajuizada por TERSCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO 

em face de JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, o que faço com amparo legal 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 728076 Nr: 23984-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A DUIM ME, ROSA BASSANEZI DUIM, 

MARCOS ANTÔNIO DUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 

MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 103/105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 382527 Nr: 17924-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO - 

ME, LUIZ VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 109/110.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026738-09.2017.8.11.0041

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:

TINTTELER ARAUJO PEREIRA (EXECUTADO)

TEMPO CONSTRUCOES LTDA - EPP (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: 1026738-09.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: TEMPO CONSTRUCOES LTDA - EPP, TINTTELER 

ARAUJO PEREIRA 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, e 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026672-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROSA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1026672-29.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO ROSA ALVES 

DA SILVA RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc... Em primeiro lugar, 

proceda-se a alteração da classe processual, passando a constar 

procedimento ordinário. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Tratam os autos de Ação de Revisão Contratual com Objetivo de Declarar 

Nulidade de Cláusulas c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos 

Morais ajuizada por ANTONIO ROSA ALVES DA SILVA em face de 

BANCO DAYCOVAL S/A, ambos qualificados nos autos em referência. 

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

desde já determino a inversão do ônus da prova com relação aos 

documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua 

produção. Constata-se nas razões fáticas da inicial, que pretende a parte 
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autora, por meio desta ação, a revisão de cláusulas contratuais e, dentre 

seus requerimentos, discute a legalidade de taxas e tarifas 

administrativas. Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 

1.578.526-SP, sob a relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, foi o recurso submetido como paradigma à análise de 

Repercussão Geral, na forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação 

do entendimento da Corte quanto a “validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do 

contrato e/ou avaliação do bem”. Ainda, determinou “a suspensão, em 

todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a 

questão ora afetada (cf. art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as 

hipóteses de autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do 

mérito e coisa julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso 

concreto, a critério do juízo.” Deste modo, por verificar que este feito visa 

revisar a matéria em discussão no aludido Recurso Especial, em estrito 

cumprimento à ordem superior, determino a SUSPENSÃO deste processo, 

até o julgamento do REsp n. 1.578.526-SP. Intimem-se. Cumpra-se. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027768-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRIQUELLO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ADAIR BARRIQUELLO (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: 1027768-79.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: BARRIQUELLO & CIA LTDA - ME, ADAIR BARRIQUELLO 

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: 1027889-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO)

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - SP119050 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES RIBEIRO DE MAGALHAES (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: 1027889-10.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: LOURDES RIBEIRO DE MAGALHAES 

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 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, 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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028188-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(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: 1028188-84.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: LL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME 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 
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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, 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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028383-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIZETE FERREIRA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

MAURIZETE FERREIRA DE SOUZA (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: 1028383-69.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: MAURIZETE FERREIRA DE SOUZA - ME, MAURIZETE 

FERREIRA DE SOUZA Vistos etc.. Citem-se as executadas, 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 as executadas 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: 1028516-14.2017.8.11.0041

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:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (EXECUTADO)

JOILDO SOARES DE ANDRADE (EXECUTADO)

ALICE MASSAKO ENDO CUNHA (EXECUTADO)

ROSEMERI CONSTANTINI (EXECUTADO)

MANOEL PADILHA DA CUNHA 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: 1028516-14.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA, JOILDO SOARES DE 

ANDRADE, ROSEMERI CONSTANTINI, MANOEL PADILHA DA CUNHA 

JUNIOR, ALICE MASSAKO ENDO CUNHA 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, observando-se que 

o comprovante de diligência contido no ID. 9913677. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029312-05.2017.8.11.0041

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:

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA (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: 1029312-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DANIEL FELIPE TORRES 

TABORDA 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. 10052519, 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 
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renúncia ao 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037503-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERTH BARBALHO ZANDOMENICO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 433.670.549-68 (PROCURADOR)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018179-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PINTO MARQUES (EMBARGANTE)

G P MARQUES EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

e especificar as provas que pretende produzir, no prazo da lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031308-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G P MARQUES EIRELI - ME (EXECUTADO)

GERALDO PINTO MARQUES (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018226-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR VOLPINI OAB - RO610-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN RENOVATO ANASTACIO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora comprovar o recolhimento do valor referente a 

distribuição da Carta Precatória, bem como as diligências do oficial de 

justiça para cumprimento do mandado necessário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011762-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLMAND IND. COM. DE CONFECCOES E INFORMATICA LTDA (RÉU)

ESTEFANI MARTINS GOMES (RÉU)

MARCOS CEZAR CHERENIETA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021878-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LUIS KINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019371-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSOM GONCHOROSKI BRIATO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017632-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

JOSE FERMINO DE JESUS (EXECUTADO)

PAULO CEZAR DE ARAUJO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO (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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009454-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE FATIMA NASCHENVENG PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se INTIMAÇÃO DE TODAS A PARTES PARA A 

JUNTADA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A CONFECÇÃO DOS 

CÁLCULOS, no prazo legal. Juntados documentos, remeta-se o feito ao 

perito nomeado. Cumpra-se. Cuiabá, 29.06.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003896-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA NUNES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Designo início da perícia para o dia 10.07.18 às 14 horas. 

Proceda-se intimações necessárias inclusive do perito nomeado. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006996-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO OLIVEIRA BASILIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022620-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CAMPOS PODOLAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005700-38.2017.8.11.0041

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:

MATEUS JEFFERY DIAS (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: 1013038-29.2018.8.11.0041

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:

WAGNER BORGES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Deverá o autor ACOSTAR O CONTRATO NOTICIADO NA INICIAL,no prazo 

de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000710-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERISON MARCOS AMARO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015261-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre contestação e após, 

as partes para especificarem provas a produzir. Cumpra-se. Cuiabá, 

29.06.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019517-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERTH CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025406-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (RÉU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009825-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)
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MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVADI CHRISTOFOLLI (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. A dilação já foi concedida nos autos. Decorrido o prazo ali 

concedido deverá o meirinho entregar o mandado devidamente cumprido 

ou justificar a impossibilidade. Cumpra-se. Cuiabá, 29.06.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004780-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO MACIEL MARTINS (EXECUTADO)

B R AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000018-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29.06.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013182-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA COSTA PADILHA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021311-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSANA CONTE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29.06.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001837-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RODRIGUES MONTALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012962-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA MACHADO DE OLIVEIRA OAB - GO44454 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre aos 

impugnação aos embargos acostados aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037454-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BENEDITA DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010421-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG AMARO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025649-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456/O 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

mandado devolvido e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019872-82.2017.8.11.0041

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:

BENEDITA BERNARDINA DE SOUZA MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (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, 29.06.18

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003154-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre o 

comprovante de pagamento da condenação juntado aos autos, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002393-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA VALERIA KANSO BRANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO)

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004283-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (RÉU)

KELYN TIRLONI (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

29.06.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018691-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES (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, 29.06.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006122-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMERICO ALVES MARTINS (EXECUTADO)

AGROGENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Adite-se o mandado no endereço declinado pelo autor para 

regular cumprimento.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia 

de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018697-19.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR)

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:

WENDEL CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.06.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018700-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018955-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato E FAZER 

COMPROVAÇÃO DA MORA em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29.06.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017493-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN COLETA DUARTE (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora proceder com a juntada da guia de distribuição da 

ação e respectivo comprovante de pagamento, bem como das guias de 

diligências do oficial de justiça no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEY SILVA BRAZ (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006630-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE BARROS E SILVA FILHO (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: 1013640-54.2017.8.11.0041

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:

EVA CRISTIANE PALOMO - ME (EXECUTADO)

EVA CRISTIANE PALOMO (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018170-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

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.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018498-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LIBERIO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

FLAVIO GERALDO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

ANAMIL CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora proceder com a juntada da guia de distribuição da 

ação e respectivo comprovante de pagamento, bem como das guias de 

diligências do oficial de justiça no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018452-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE DO NASCIMENTO (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.

Intimação 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)

 

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.

Intimação 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)

 

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.

Intimação 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)

 

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.

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento do valor referente a 

distribuição da Carta Precatória,bem como recolher guia de diligência do 

oficial de justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024670-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEA CAROLINA BOZZ (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035819-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYFERSON JOSE CASTILHO DORILEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEINER LEAL ROSA OAB - MT0007715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

 

Vistos, etc. Certifique se a parte requerida está representada por 

advogado nos autos. Caso contrário, não há como homologar acordo sem 

a referida representação. Caso em que, deverá o autor manifestar e após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29.06.18

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 454181 Nr: 25795-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ROESE ZERWES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1251847 Nr: 21734-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAVIER LEÔNIDAS DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, EDMILSON EID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERREIRA 
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TIBURTINO - OAB:23683/A, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A

 Vistos, etc.

Mantenho determinação de fl.177, pois a decisão aqui lançada de forma 

direta ou indireta a todos irá alcançar.

Intime-se o autor para providenciar as citações de todos requeridos no 

prazo legal e após, manifesar sobre contestação apresentada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1055534 Nr: 48980-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ABÍLIO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 782823 Nr: 36490-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:36833-A, CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se vinculação do depósito de fl.183-verso.

Designo início da perícia para o dia 17.07.18 às 14 horas.

Proceda-se as intimações necessárias, inclusive do perito nomeado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110360 Nr: 14803-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NUNES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para manifestar sobre preliminares de 

fls.320/324 e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1021659 Nr: 32758-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MORAES DA COSTA, ALAÍDE RONDON DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO 

DOS LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ, MAICON MORAES DA COSTA, 

WILKER MORAES DA COSTA, M.M. DA COSTA INTALAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO 

- OAB:15111/MT, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - 

OAB:15111/O

 Vistos, etc.

Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-as ao processo anunciado na inicial, certificando-se.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 812512 Nr: 19004-63.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONIA CASTRO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO 

- OAB:106600/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Proceda-se abertura de novo volume.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Intime-se o autor para manifestar sobre o referido e como determinado à 

fl.402.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 858277 Nr: 248-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO VINICIUS VICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980, MARIA LUCILIA 

GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar demonstrativo de 

débito atualizado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 368224 Nr: 6042-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIZIO LEMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDER TADASHI BABATA - 

OAB:12.003/MT, JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - OAB:10.229/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 854642 Nr: 57172-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES E CIA LTDA 

- ME, SUZANA BARROS RAMOS, FLÁVIO CESAR LEITE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se abertura de novo volume.

O processo está na fase de cumprimento de sentença, sendo dispensável 

citação por edital, como postulado pelo autor.

Assim, initme-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo 

legal e conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953167 Nr: 1611-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ABREU AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Diego de Abreu Amorim, Cpf: 85850942149

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 108965 Nr: 220-29.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAPESCA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA 

PESCA LTDA, YVONE SCAFF SILVA FERRO, ESPÓLIO DE WALMIR DA 

SILVA FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se o anunciado. Em caso positivo, diga o credor e proceda-se a 

correção do Edital expedido.

Ao contrário, aguarde-se hasta pública.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1009158 Nr: 27184-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO DA AMAZÔNIA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS 

LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 Vistos, etc.

A justificativa do executado de fls.166/171 não procede considerando que 

na venda de bens imóveis exige-se formalidades extrajudiciais, o que não 

foi comprovada.

Ademais, a alegação que vendeu o bem e não sabe pra quem não 

prospera pela falta absoluta de prova.

Assim, tome-se por termo a penhora do imóvel matriculado sob n. 25582. 

Após, intime-se os executados da penhora e da nomeação de depositário 

fiel, sendo os habilitados nos autos, por seus advogados e o faltante por 

marndado.

Após, avalaie-se o bem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 20377 Nr: 10451-18.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAFE - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA., LUIZ CARLOS MIRANDA, ROSEANA DE SOUZA 

CAETANO MIRANDA, MILTIS TAYA MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130603 Nr: 23256-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FANAIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - 

OAB:16.449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 850903 Nr: 53920-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SANCHES MELHADO, DAISY RENSI 

SABINO, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ MELHADO, ESPÓLIO DE 

ANTONIO MIGUEL SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MARCÍLIO VEIGA 

ALVES FERREIRA - OAB:OAB/SP 175045

 Vistos, etc.

Intime-se o credor para manifestar sobre pedido de fls.220/222 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1115416 Nr: 16803-93.2016.811.0041

 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): SS FORMATURAS LTDA ME, VALMOR 

STEFAN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 891812 Nr: 24430-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA, 

CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953167 Nr: 1611-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ABREU AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1031295 Nr: 37385-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMSES VICTOR CASTOLDI, RENAN 

CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 811095 Nr: 17595-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

LEANDRO DE MESQUITA VERGANI, LUIZ CLAUDIO VERGANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRE HONDA FLORES 

- OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Intime-se a Defensoria Pública para manifestar sobre acordo e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1308465 Nr: 10474-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA COSTA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BARROS DE 

OLIVEIRA - OAB:23664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se a presença dos requisitos legais, para 

concessão da medida liminar, em especial, o "Fumus boni juris", diante do 

contrato firmado apresnetado pela Embargante, onde em tese demonstra 

sua propriedade e posse.

Neste caso, há direito instantâneo a ser garantido, como situação 

emergencial a garantir o direito de acolher a liminar.

Sem falar no "periculun in mora", pois se não mantida na posse acarretará 

dano de difícil reparação.

Assim, defiro a liminar, para manter na posse a Embargante do imóvel 

ditado na inicial, até julgamento desta ação.

Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi 

homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de 

mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de avença 

aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação.

Cite-se e intime-se para responder, constando às advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 746020 Nr: 43202-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E DERIVADO PETRÓLEO SANTA ROSA 

LTDA, YVAN MIRAGLIA MOURA, CIRO QUATTI MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, SANDRA REGINA 

QUATTI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / 

MT

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1284558 Nr: 3110-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO DIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado no efeito suspensivo.
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Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei.

Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1085707 Nr: 4132-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, EDUARDO DOS SANTOS ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 3.722

 Vistos, etc.

A justificativa do executado de fls.206/207 não procede considerando que 

na venda de bens imóveis exige-se formalidades extrajudiciais, o que não 

foi comprovada.

Ademais, a alegação que vendeu o bem e não sabe pra quem não 

prospera pela falta absoluta de prova.

Assim, mantenho a penhora realizada, ficando a parte executada - Altair 

Baggio, como depositário fiel.

Tenho por citados e intimados da penhoras os executados habilitados nos 

autos, devendo proceder a intimação apenas daqueles faltantes.

Após, avalie-se o bem penhorado.

Cumpra-se.

Ex

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818345 Nr: 24695-58.2013.811.0041

 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): SOFHIA AGRONEGÓCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1215139 Nr: 9963-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE MORAIS ANTONI MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, CAMPOS VEICULOS 

LTDA ME, ANTONIO CESAR ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB:9587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 307778 Nr: 16776-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA, 

JOSÉ CARLOS BEDUTTI, MARCOS MAGOGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-as ao processo anunciado na inicial, certificando-se.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1009158 Nr: 27184-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO DA AMAZÔNIA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS 

LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar o Termo de 

Penhora expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 989170 Nr: 18164-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEL BARCO DE PAULA LTDA EPP, CLERIA 

MARTINS DE PAULA DEL BARCO, FLAVIO FERREIRA DEL BARCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130080 Nr: 23044-83.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODER JUNIOR, WILMA CORRÊA 

RODER, MARCOS ANTONIO RODER, GILMARA SENGER RIBA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre informação de fls. 123 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1104847 Nr: 12498-66.2016.811.0041

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIAO EDUARDO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463001 Nr: 31445-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UFCRED- COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS SERV. 

DA FUND. UFMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

ofício de fls. 219/221 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1310755 Nr: 11040-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNION TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, certificando-se.

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na 

autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal.

Após, cumpra-se determinação abaixo:

Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir 

razão plausível para tal benefício, se no prazo, certifique-se.

Intime-se o Embargado para responder no prazo de Lei.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 713823 Nr: 8629-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA, IVO DIAS DA SILVA, LOURENÇO 

GONÇALVES DE QUEIROZ, ANTONIA GOMES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7.397/MT, LUDMILA DE 

MOURA BOURET - OAB:OAB/MT 8476

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 774453 Nr: 27653-51.2012.811.0041

 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: TADEU RICARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará dos honorários periciais caso ainda não tenha 

efetivado.

As partes deverão manifestar sobre o laudo apresentado, no prazo legal. 

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 309764 Nr: 17640-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. DA SILVA - ME, JOSÉ NEVES DA SILVA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

ofício de fls. 233 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1142366 Nr: 28454-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNÇÃO INCORPORADORA LTDA, DANIEL 

ERNESTO MORENO GARCIA, CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE 

MORENO GARCIA, TEODORO VILLAFANE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Cecilia Ines Villafane Almonacid de Moreno 

Garcia, Cpf: 14492950885, Rg: V064834H; Daniel Ernesto Moreno Garcia, 

Cpf: 11045070807, Rg: RNE Nº W129221- SSP MT; Junção Incorporadora 

Ltda, CNPJ: 10735824000163; Teodoro Villafane Moreno, Cpf: 

22991503823, Rg: 248560682 SSP SP

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1298678 Nr: 8095-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação acostada aos autos, e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13951 Nr: 13410-88.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANDE VEÍCULOS LTDA., NEWTON 

FERREIRA, BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES, DIRCEU NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474/MT

 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 decisão de fl.183 a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

O fato de haver uma possível adequação do título não lhe retira os 

requisitos formais a aparelhar o processo executivo.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1190396 Nr: 1541-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTEU RAMOS RAIZ, CARLOS ROBERTO PONTES 

DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, JOSÉ ADOLFO DA 

SILVA, WASHINGTON DE MORAES, JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A., BRASIL CENTRAL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, GISELI VILLAR DO CARMO, 

BRAZ JOSE VILLAR DO CARMO, PAULO ROBERTO RODRIGUES 

GERMANO, MONICA FATIMA VILLAR DO CARMO RODRIGUES, AIDE DO 

CARMO VILLAR, FERNANDO VILLAR DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A, ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal.

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1142366 Nr: 28454-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNÇÃO INCORPORADORA LTDA, DANIEL 

ERNESTO MORENO GARCIA, CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE 

MORENO GARCIA, TEODORO VILLAFANE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1284558 Nr: 3110-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO DIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação de fls. 51/55 acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 710510 Nr: 3473-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. RODRIGUES JUNIOR COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇAO ME, CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Em face da certidão de fl.177, intime-se o autor para indicar bens 

passíveis de penhora no prazo legal. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1107849 Nr: 13782-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão de fl.98, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por hora certa, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da 

Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 962024 Nr: 5672-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: reinaldo tadeu luis rondina 

mandaliti - OAB:257.220/SP

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se 

manifestar sobre a informação de fls. 442, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 838658 Nr: 43261-55.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES 

PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES, 

CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA 

DE SENA - OAB:12.067/MT, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA CLAUDYSON MARTINS ALVES: "[...] 
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Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, acolho 

em parte o pedido inicial de a presente Ação Cautelar de Arresto, com 

resolução de mérito, com fulcro no que dispõe o artigo 487 e 813 e 814 do 

Novo Código de Processo Civil, e CONVERTO o arresto de fl.545, do 

imóvel de matrícula nº 96.382 em penhora. Expeça-se o respectivo termo, 

acostando-o no processo executivo em apenso, o qual deverá ser dado 

prosseguimento ao processo executivo ali interposto.

Deverá ser realizado o levantamento de averbações de todos os arrestos 

realizados nos autos, expedindo o necessário, prevalecendo apenas a 

constrição do bem acima indicado.

Determino que seja lavrado o Termo de Conversão de Arresto em Penhora 

do imóvel de matrícula nº 96.382 nos autos do processo executivo em 

apenso.

 Condeno os requeridos nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, de forma solidária, que arbitro em R$ 20.000,00(vinte mil 

reais), devidamente atualizados a partir do ajuizamento da ação.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, como extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de 

trânsito em julgado, juntando-as na Ação de Execução autos nº 

10174-74.2014.811.0041, código 870833, em apenso, certificando-se. 

Intime-se os requeridos para pagar a condenação em quinze dias, sob 

pena de aplicação de multa de dez por cento. Expeça-se o necessário.

 P. R. I.

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1205471 Nr: 6657-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E A MAURICIO & CIA LTDA - ME, ELIANDRO ALVES 

MAURÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A, RODO SHOP 

TRANSPORTES LTDA - ME, JOSÉ ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por 

Resolução de Mérito a Ação Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela 

de Urgência contra Banco Safra S/A; Rodo Shop Transportes Ltda-ME e 

José Antônio Lopes, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do 

Novo Código de Processo Civil e ACOLHO em parte o pedido inicial, para 

determinar o levantamento da restrição judicial do bem ditado na inicial: 

SR/Facchini SRF BO, CAR/S REBOQUE, 2009/2009, placa NPH6829 8952, 

chassi 94BG 150299V024109 realizada via Renajud, no processo 

executivo em apenso. Expeça-se o necessário.Condeno a embargante 

nas taxas judiciárias e custas judiciais e cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, extraindo-se cópias dos julgados e da 

certidão de trânsito em julgado, acostando-as na Ação de Execução, nº 

Ação de Execução nº 24274-97.2015, código 1001972.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128340 Nr: 22313-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGEM LUIS DOS REIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar acerca da 

avaliação formalizada nos autos às fls. 157/162, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 998726 Nr: 22911-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE PAULA ALMEIDA, HILTON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 778435 Nr: 31839-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELOZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, 

CREUZA FORTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347 / MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 778647 Nr: 32055-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, EDISON OSSAMU TAKAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Aguarde-se em arquivo pelo prazo pretendido pelo credor e após, deverá 

anunciar nos autos a conclusão da hasta pública no processo por ele 

ditado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 779179 Nr: 32619-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONRADO HEITOR DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1009158 Nr: 27184-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO DA AMAZÔNIA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS 

LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 NOTA A PARTE EXECUTADA: Intimação dos executados, Multimetal 

Engenharia e Estruturas Ltda e Altair Baggio, na pessoa de seu Advogado 

Dr. José Arlindo do Carmo, OAB/MT n. 3.722, acerca da penhora por termo 

do imóvel de matrícula n. 25.582-R1, livro n. 02-CQ, folha n. 242, do 2º 

Serviço Notarial e de Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca 

de Cuiabá-MT, bem como da nomeação do executado Altair Baggio como 

depositário fiel do bem, para manifestação no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1009158 Nr: 27184-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO DA AMAZÔNIA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS 

LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 442417 Nr: 18457-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES, 

MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, MARIA TEREZA MAMEDE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - OAB:2412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre a Exceção de pré-executividade 

de fls.308/364 e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 108965 Nr: 220-29.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAPESCA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA 

PESCA LTDA, YVONE SCAFF SILVA FERRO, ESPÓLIO DE WALMIR DA 

SILVA FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica o credor intimado para se manifestar 

sobre a certidão de fls. 452, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005631-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENITA GARCIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, deverá 

cumprir determinação dos autos e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

29.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011256-84.2018.8.11.0041

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:

ELIDIANE SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

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. Em momento algum a sentença deu por quitado o 

contrato, apenas o débito em aberto como ali enfatizado e conforme 

pedido do autor. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.06.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018887-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR VIDAL SANTANA (EXECUTADO)

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO)

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 decisão prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. No caso, foram apreciadas todas as matérias 

suscitadas na Exceção de Pré-executividade, não podendo o Excipiente, 

em sede de Embargos de Declaração, pretender o reconhecimento de 

análise sobre prescrição, quando não suscitado no pedido. Apesar de 

prescrição tratar-se de matéria de ordem pública, não pode ser objeto de 

sustentação nos Embargos de Declaração, para ser analisada a Exceção 

de Pré-executividade, pois a decisão rebateu todos os elementos arguidos 

pelo Excipiente. Não havendo omissão, obscuridade e tão pouco, 

contrariedade De outra banda, mantenho a decisão atacada, considerando 

que a pessoa jurídica requerida não está habilitada nos autos, nos termos 

de lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.06.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015397-49.2018.8.11.0041

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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 223 de 640



BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição 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 

devolução da carta precatória. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, devolva-se com as formalidades legais. Ao 

contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de 

antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade 

de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. 

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29.06.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014483-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERISLEI GUIMARAES DE SOUSA (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, 29.06.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005412-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO FERREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Orivaldo Ferreira Leite, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Revisão c/c Indenização por Danos 

Morais com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência contra 

Banco Pan S/A e pleiteou a prioridade de tramitação de acordo com o 

Estatuto do Idoso. Alegou em síntese que é servidor público aposentado 

possuindo exclusivamente como renda mensal seu benefício 

previdenciário e constatou que foi realizado desconto referente a cartão 

de crédito que nunca foi recebido e/ou utilizado. Informou que realizou 

reclamação junto ao Banco Central do Brasil onde conseguiu a cópia do 

contrato firmado no dia 21/05/2012 junto ao Banco Cruzeiro do Sul e o 

débito tratava-se de “saque” no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Afirmou que a importância especificada acima foi recebido através de TED 

o que fez acreditar que se tratava de empréstimo consignado. Aduziu que 

foi abatido apenas o valor mínimo da fatura do cartão de crédito e assim o 

requerido realizava mensalmente uma espécie de refinanciamento. 

Elucidou que na ficha Cadastral de adesão e autorização para 

consignação em folha de pagamento não consta qualquer anotação 

acerca do percentual dos juros. Postulou pela aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. Aduziu sobre a responsabilidade objetiva da 

Instituição Financeira. Sustentou sobre o cabimento da revisão contratual, 

sobre as parcelas desproporcionais cobradas e a quebra do equilíbrio 

contratual, bem como a quebra da boa-fé pela solicitação de empréstimo 

consignado e não fornecimento de cartão de crédito com violação da 

função social do contrato. Requereu a aplicação da taxa de juros de 

2,08% ao mês e a restituição dobrada do valor de R$ 1.333,96 (um mil 

trezentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos). Pleiteou que 

seja afastada todas as cláusulas da operação de saque sobre a reserva 

de margem de cartão que não guardem concordância com o empréstimo 

consignado. Postulou pela condenação de indenização por danos morais 

pela má-prestação de serviço ao consumidor por acreditar que tinha 

contratado o serviço de empréstimo consignado e não cartão de crédito 

no valor do R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais). Em sede 

de tutela de urgência requereu sua concessão para suspensão dos 

descontos de cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais). Rogou pela procedência da ação. Juntou documentos de id. 

12042257/12042475. A tutela de urgência foi indeferida conforme 

despacho de id. 12170137. Em resposta (id. 13551721) o requerido, fez 

um resumo da defesa. Impugnou ao pedido de tutela de urgência ante a 

ausência de requisitos essenciais. Elucidou sobre a liquidação extrajudicial 

do Banco Cruzeiro do Sul e que o requerido é o responsável pelo contrato 

em face da cessão realizada. Afirmou que o requerido contratou o cartão 

de crédito consignado de nº 4221.xxxx.xxxx.6029 em 28/01/2011 

mediante convênio para consignação em folha de pagamento. Sustentou 

que o requerente utilizou o cartão realizado telesaque e deixou de realizar 

o efetuar o pagamento das faturas. Informou que enviou mensalmente as 

faturas para a residência do requerente para que este realizasse o 

pagamento integral ou parcial a fim de amortizar seu saldo devedor e que 

foi aumentando gradativamente em face da ausência de pagamento em 

vista a incidência de juros e encargos moratórios. Refutou o pedido de 

repetição de indébito, bem como, a condenação de indenização por dano 

moral em face da inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco. 

Sustentou sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Impugnou o pedido de custas e honorários. Rogou pela improcedência da 

ação. Juntou documentos de id. 13551756/13551858. A parte autora 

apresentou réplica à contestação de id. 13762053, ratificando os termos 

da inicial. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação Revisão c/c Indenização por Danos 

Morais com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência contra 

Banco Pan S/A no qual se pretende o deferimento da prioridade de 

tramitação processual pelo Estatuto do Idoso; concessão de tutela de 

urgência para suspensão dos descontos de cartão de crédito sob 

imposição de multa diária; inversão do ônus da prova; revisão do contrato 

para conversão em empréstimo consignado; apuração dos valores 

cobrados a maior; restituição dobrada e indenização por danos morais. 

Por seu turno, o requerido impugnou o pedido de tutela de urgência, 

sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito; inexistência 

de vício na prestação de serviço; impossibilidade de declaração de 

inexistência de débito; ausência de dano morais; pagamento parcial das 

faturas contribuiu para o aumento do saldo devedor e descabimento de 

repetição de indébito. Compulsando os autos, denota-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 330-I do Código de 

Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do 

ônus da prova, posto que não há dificuldade ou impossibilidade da autora 

produzir provas para comprovação de suas alegações, até porque, a 

matéria é de direito e documental, não necessitando proceder a dilação 

probatória, como acima enfatizado e também, todos os documentos 

necessários para julgamento desta ação, estão acostados nos autos. 

Alega a requerente que realizou com a parte requerida uma modalidade 

empréstimo consignado e não como cartão de crédito consignado. 

Informou ainda em sua exordial que jamais se utilizou ou recebeu o cartão 

do requerido. Contudo, podemos perceber que no contrato firmado entre 
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as partes (id. 12042286), devidamente assinada pela autora, que a 

operação tratava-se de cartão de crédito consignado conforme a opção 

preenchida. Inclusive foi opção da requerente que o valor da empréstimo 

fosse por meio de TED em sua conta corrente - conforme – Quadro IV – 

“Formas de Liberação de Empréstimos/Saque Parcelado. E ainda, também 

restou pactuado no negócio jurídico no campo “Saque no Cartão de 

Crédito” o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para pagamento em 48 

(quarenta e oito parcelas) no valor de R$ 270,60 (duzentos e setenta reais 

e sessenta centavos) cada com autorização para desconto em sua folha 

de pagamento. Assim, a requerente utilizou o cartão de crédito para fazer 

o saque do empréstimo contratado. Não havendo dúvidas sobre tal fato, 

restando prejudicada a tese inicial. Ademais, a parte autora não trouxe 

elementos nem fundamentos a desconstituir a opção da contratação de 

modo diferente do que consta no negócio jurídico não incumbindo o seu 

ônus nos termos do art. 373-I do CPC. Não há como realizar a conversão 

do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado 

como pretendido na inicial. Improcedente o pleito. Por outro lado, podemos 

perceber que no referido contrato, não foi especificado a taxa de juros 

remuneratórios aplicados a operação. Entretanto, conforme as faturas do 

cartão de crédito consignado (id. 13551829), que no primeiro vencimento 

do cartão em 15/07/2012 o valor total foi de R$ 272,14 (duzentos e setenta 

e dois reais e catorze centavos). Uma vez que não houve o pagamento da 

fatura no referido mês, o montante foi acumulado para o mês posterior 

(agosto de 2012) – id. 13551829 – pág. 02). Não há comprovação nos 

autos sobre o desconto da primeira fatura nas fichas financeiras 

apresentadas pela parte requerente, uma vez que foi juntado a partir do 

mês 09/2012. Podemos perceber ainda, que nas faturas onde não houve o 

pagamento do mínimo há a informação para que o devedor providencie o 

pagamento. Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas 

ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros 

exorbitantes, como no presente caso que possui uma variável de 4,70% 

ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas 

nos autos. Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o 

saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como 

pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras. No momento 

que a parte autora paga apenas parcialmente a fatura, o restante está 

afeto a financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser fixada 

uma taxa variável de juros mensais de 4,70%, completamente, exorbitante 

das taxas vigentes em financiamentos em geral. É autorizada a revisão 

contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos 

juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer 

o avençado. Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não 

está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado 

ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e 

Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos. 

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar 

demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser 

reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 

1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios 

praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser 

limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. Assim, no débito desde a 

origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação 

deverá incidir a taxa de juros de 2,08% ao mês como pleiteado na exordial 

e não impugnado especificamente pelo requerido. Quanto ao pedido de 

repetição de indébito, em razão da alteração dos encargos aqui dirimido, 

somente poderá aquilatar após a liquidação da sentença, em caso de 

ocorrência de pagamento à maior do que aqui restou decidido, deverá ser 

restituída de forma simples e atualizada. No tocante a pretensão ao pedido 

de restituição os valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos 

termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo 

consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o 

que não se comprovou no caso em tela. Deverá o requerido moldar a 

cobrança das faturas do cartão de crédito como acima citado, desde sua 

origem, parcelando mensalmente o débito apurado, facultando ao 

pagamento do autor. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se 

o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do 

STJ. Quanto aos danos morais, vale ressaltar que não configurado dano 

ou ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da 

indenização. Somente é cabível a indenização, quando restar patente os 

pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes 

os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral 

para configurar a reparação civil. Até que seja liquidada a sentença, não 

há como afirmar a mora do autor, considerando que decorreu de encargos 

exorbitantes, para aquilatar sobre existência de débito pendente. Assim, 

“ad cautelam” concedo a tutela de urgência para obstar como os 

descontos na folha de pagamento da requerente até adequação do 

contrato. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, 

Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Revisão c/c Indenização 

por Danos Morais com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de 

Urgência e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os 

artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, e determino o 

negócio jurídico firmado de cartão de crédito consignado os juros 

remuneratórios de 2,08% ao mês desde sua origem. Concedo a tutela de 

urgência para determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, 

deverá ser procedida a suspensão do débito em folha de pagamento do 

autor. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar 

continuidade aos referidos descontos. Ao contrário, fica extinta a 

obrigação e em havendo saldo remanescente em favor do autor, faculto a 

restituição de forma simples e atualizada. Expeça o necessário. Custas e 

despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários 

de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.06.18

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011582-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JORGE GOUVEIA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Wilson Jorge Gouveia Camargo, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, contra 

Banco BMG S/A. Preliminarmente requereu a concessão da gratuidade da 

justiça e a prioridade na tramitação, tendo em vista, que o autor possui 

mais de 60 anos de idade. Alegou, em suma, que em Fevereiro de 2012, 

em seu local de trabalho, o requerido lhe ofertou empréstimo consignado 

no valor de R$5.979,00 (cinco mil, novecentos e setenta e nove reais), a 

ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas fixas de R$369,13 (trezentos e 

sessenta e nove reais e treze centavos), o qual foi aceita a proposta e 

nunca lhe foi ofertado cópia do negócio jurídico. Aduziu que em Abril de 

2017, observou que a requerida estava descontando em sua folha de 

pagamento, diversos valores referentes ao “Cartão BMG”. Enfatizou que 

nunca solicitou cartão de crédito. Afirmou que entrou em contato com a 

requerida para resolução do problema, mas não obteve êxito. Asseverou 

que nunca recebeu e, portanto, nunca utilizou cartão de credito do Banco 

BMG e que a intenção do autor na época da contratação dos serviços 

junto a instituição ré, sempre foi o empréstimo consignado. Pretende a 

declaração de inexistência do débito indevidamente cobrado pela 

instituição à partir do mês de Março do ano de 2014, pois era quando 

deveria cessar a cobrança, devendo o réu restituir em dobro o valor pago 

a maior e indenizar o autor em danos morais. Enfatizou seu direito, 

aduzindo sobre a aplicabilidade do CDC no caso. Asseverou que a parte 

ré não informou à parte autora, de forma clara e específica, que ele não 

estava celebrando contrato de empréstimo e sim de cartão de crédito. 

Elucidou que dos R$22.608,14 (vinte e dois mil, seiscentos e oito reais e 

quatorze centavos) que já foram descontados pela instituição ré, 
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R$15.154,16 (Quinze mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezesseis 

centavos) foram deduzidos indevidamente. Mais, que é objetiva a 

responsabilidade do banco requerido. Pleiteou a concessão da 

condenação em indenização por danos morais e a repetição do indébito 

dos valores pagos indevidamente, e ainda, caso não seja o entendimento 

do juízo, requer a reparação em danos materiais sofridos. Postulou pela 

inversão do ônus da prova. Rogou pela procedência da ação, com a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, a declaração de inexistência 

de débito; a condenação do requerido em danos morais no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais) e a devolução do valor de R$15.154,16 

(Quinze mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), pelos 

descontos indevidos, valor este que deverá ser devolvido em dobro, 

sendo R$30.308,32 (trinta mil trezentos e oito reais e trinta e dois 

centavos). Juntou documentos de id. 12976230/ 12976334 e custas 

judiciais ao id. 13063614/ 13063625. Ao id. 13825836 foi certificado o 

decurso do prazo de resposta, sem que a parte requerida apresentasse 

defesa. A parte autora postulou pela declaração de revelia do requerido, 

ao id. 13857128. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos 

Morais, contra Banco BMG S/A, em que o autor requer a procedência da 

ação, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita e inversão do 

ônus da prova, a declaração de inexistência de débito; a condenação do 

requerido em danos morais e a devolução em dobro dos valores pagos 

indevidamente. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas 

partes, denotam-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho 

documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo 

pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a 

lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De 

início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, 

posto que não há dificuldade ou impossibilidade da parte autora produzir 

provas para comprovação de suas alegações, até porque, a matéria é de 

direito e documental, não necessitando proceder a dilação probatória, 

como acima enfatizado e também, todos os documentos necessários para 

julgamento desta ação estão acostados nos autos. O requerido foi citado 

e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem apresentar resposta, razão 

pela qual, decreto sua revelia aplicando os efeitos pertinentes, nos termos 

do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. No caso, caberia ao 

requerido demonstrar a legalidade dos descontos de cartão de crédito em 

folha de pagamento, o que não restou comprovado nos autos, 

prevalecendo a tese inicial. A inércia do requerido demonstra não ter 

qualquer interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citado, 

deixou escoar o prazo sem nada manifestar. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do NCPC, estes acarretam as consequências jurídicas 

ali apontadas. Não é só, diante da documentação trazida aos autos, 

tem-se como verdadeiro a versão trazida na inicial, merecendo dar 

procedência a ação, vejamos. Verifica-se nos autos que, a pretensão da 

requerente é a declaração de inexistência de débito indevidamente 

cobrado pela instituição à partir do mês de Março do ano de 2014, pois era 

quando deveria cessar a cobrança, bem como a restituição do valor 

cobrado indevidamente em dobro e a indenização em danos morais. 

Observa-se pelos documentos apresentados, que as partes pactuaram o 

contrato de id. 12976282. Entretanto, o requerido que se manteve inerte, 

não apresentou o comprovante de saque e o comprovante de envio e 

entrega do cartão de crédito ao requerente, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do art. 373, II, do CPC, pois, a parte requerente defende que jamais 

fez contrato de cartão de crédito, mas sim, de empréstimo consignado, e 

que, nunca recebeu um cartão de crédito da Instituição Financeira. Cumpre 

enfatizar, que não houve comprovação de uso do cartão de crédito pelo 

autor. Neste sentido: "(...). 2. É ônus do réu demonstrar fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo do direito autoral, na forma do art. 333, inciso II, do 

CPC/73, atual art. 373, inciso II, CPC/15, posto que a prova está a seu 

alcance; (...) 4. In casu, o autor alega que celebrou contrato de 

empréstimo consignado, sendo, no entanto, cobrado nos moldes de 

contrato de cartão de crédito consignando; 5. Não demonstrou o réu que a 

celebração do contrato de empréstimo se deu nos moldes de contrato de 

cartão consignado e de que dele tinha ciência o autor, ônus que lhe 

incumbia; (...)” . Apl. 0270130-04.2015.8.19.0001. Rel. Luiz Fernando de 

Andrade Pinto. Jul. 27/07/2016. Portanto, restou incontroversa a não 

utilização do cartão de crédito, razão pela qual, merece ser reconhecida 

que a modalidade de empréstimo realizado com o banco foi o de 

empréstimo consignado, conforme anunciado na inicial, devendo ser 

declarada a inexistência de débito após Março de 2014, pois o contrato foi 

celebrado para ser encerrado em 24 meses, como alegado pelo autor. 

Destaca-se que, o art. 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que o consumidor tem direito à informação prestada de maneira adequada, 

clara e precisa. Desta feita, extrai-se dos autos que a requerente 

acreditava que estava pagando o empréstimo consignado, quando na 

verdade não era, não lhe foi fornecido cópia do contrato, na hora da 

contratação. Neste contexto, não resta alternativa a não ser acolher a 

pretensão da requerente. É cabível a indenização, sempre que restar 

patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). Sabemos que o princípio da reparação civil, quando há 

violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Este fato, por si só, já autoriza o direito da parte requerente na 

indenização por danos morais, por teve violado seu direito, com relação ao 

ato ilícito praticado pelo requerido. Ora, pelas razões e provas trazidas na 

inicial, não impugnadas, o requerido praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. O Dano moral resulta da dor de uma violação de 

bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão 

sofrida pela pessoa natural, de direito em seu patrimônio ideal, em 

contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano. A 

doutrinadora Maria Helena Diniz, ensina nos seguintes termos: “O dano 

moral vem a ser a lesão de interesse não patrimonial de pessoa física ou 

jurídica” (Curso de Direito Civil Brasileiro – página 71). Como ditado por 

Waldimir Valler, na sua Obra: A Reparação de Dano Moral no Direito 

Brasileiro, p. 29, para verificar-se se o dano é indenizável necessário se 

faz à presença dos seguintes requisitos: O interesse sobre um bem que 

haja sofrido diminuição ou destruição, pertencente a uma pessoa; lesão ou 

sofrimento deve afetar um interesse próprio; deve ser comprovado a 

certeza ou efetividade do dano, este deve ser certo; o dano deve subsistir 

ao tempo do ressarcimento. Portanto, patente estão os requisitos legais da 

ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a 

reparação civil. A fixação do valor para os danos morais serve apenas 

para desestimular a prática de atos semelhantes e equilibro entre a 

compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão 

pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Do mesmo modo, patente está o direito de restituição do 

valor de R$15.154,16 (Quinze mil, cento e cinquenta e quatro reais e 

dezesseis centavos), em face da não comprovação da legalidade dos 

descontos na modalidade de cartão de crédito. Entretanto, a restituição 

deverá ser efetuada de forma simples e atualizada. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de 

Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e ACOLHO o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I do Novo Código de 

Processo Civil, declarando a inexistência o débito ditado na inicial. 

Condeno ainda, o requerido a indenização por danos morais no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados pelo INPC a partir da citação 

válida e na repetição de indébito, no valor de R$ 30.308,32 (trinta mil, 

trezentos oito reais e trinta e dois centavos). Condeno o requerido nas 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10%(dez por cento) da condenação, atualizados, conforme os índices 

aplicados pela E. CGJ/MT, a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena 

de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29.06.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005790-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI (RÉU)

VERA LUCIA CRUZ (RÉU)

MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT0006889A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco do Brasil S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Monitória, contra Vera Cruz Comercio de 

Eletronicos e Moveis Eireli Me, Marcos Antonio Dias Machado e Vera Lucia 

Cruz, visando o recebimento de R$ 267.538,00 (duzentos e sessenta e 

sete mil quinhentos e trinta e oito reais), originário de uma Cédula de 

Crédito Bancário n° 868.700.385, em que os avalistas e a empresa 

requerida não honraram em saldar o valor que lhes foi creditado. Rogou 

pela procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em 

execução. Instruiu seu pedido com documentos de id. 12105203/ 

12105214. Ao id. 13146140 os requeridos apresentaram Embargos 

Monitórios. Enfatizaram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

nas relações com Instituições Financeiras, como no presente caso. 

Aduziram que o contrato é de adesão e fizeram um breve relato da inicial. 

Elucidaram que a cédula de crédito bancário nº 868.700.358, não é via 

negociável original, desta feita, não havendo quaisquer elementos nos 

autos que indiquem que a via digitalizada é a única via negociável e que 

aquela não foi endossada ou transferida a terceiros é de se compreender 

que os embargantes correm severo risco gerado pela ausência de 

declaração da parte de que não negociou o título litigado e que esta não 

pode servir de documento escrito a embasar a ação monitória. Afirmaram 

que como não existe qualquer informação de que o embargado está em 

poder de uma “única via negociável”, há severas dúvidas acerca da 

“intransmissibilidade” da cédula. Elucidaram sobre a ausência de certeza e 

liquidez, posto que, o autor não apresentou o demonstrativo de débito e 

cálculo detalhado, carecendo a autora de interesse de agir. Rogaram pela 

improcedência da ação. Juntaram documentos de id. 13146193/ 13146402. 

O requerente apresentou a impugnação aos embargos monitórios ao id. 

13807276, ratificando as teses iniciais. Vieram-me conclusos os autos, 

para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de 

Ação Monitória, em que o autor visa o recebimento de valor consignado na 

inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. Por seu turno, os requeridos rogaram pela 

improcedência da ação, alegando a ausência de certeza e liquidez, vez 

que o autor não apresentou o demonstrativo de débito e cálculo detalhado, 

carecendo a autora de interesse de agir e ainda, pela não apresentação 

da via negociável original. 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. Não merece prevalecer a preliminar de 

ausência de interesse de agir do autor, sob alegação da não 

apresentação de demonstrativo de débito e cálculo detalhado, pois na 

Ação Monitória, necessita apenas que o autor prove, com prova escrita, a 

dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700 do Novo 

Código de Processo Civil, o que está colacionado nos autos, pela Cédula 

de Crédito Bancário nº868.700.385 ao id. 12105214, com a devida 

especificação dos juros utilizados na dívida em questão, assim como 

prazos para pagamento e demais obrigações das partes. Ademais, com o 

Demonstrativo de Conta Vinculada, ao id. 12105208, está comprovado a 

evolução da dívida e a relação existente entre as partes. Portanto, 

satisfeito está o dispositivo legal. Nesta espécie de ação, propicia ao 

devedor, por meio dos embargos (art. 702 NCPC), discutir o débito 

consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida 

pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do 

NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno 

direito, do título executivo judicial. Diante da documentação trazida nos 

autos, na inicial, não resta dúvida de que o requerente possui em seu 

poder, documento escrito que comprova a dívida da parte requerida, 

existindo prova escrita sem eficácia de título executivo. Quanto a ausência 

de “Via Negociável” original nos autos, não tem o condão de acarretar a 

inexistência da dívida, conforme pretende a embargante, considerando 

tratar-se da via original como se evidência nos presentes autos. Ademais, 

em processo monitório, dispensa-se a via original, basta demonstração de 

que deve e os requeridos não apresentaram sequer indício ao contrário. 

De outra banda, nenhuma notícia veio aos autos a evidenciar que outras 

vias do contrato tenham sido utilizadas para a propositura de ação 

idêntica, com a finalidade de obter o adimplemento da cédula de crédito em 

questão, a justificar a apresentação de via original. Assim, não resta 

elementos concretos para ensejar a não eficácia do contrato apresentado. 

Desta feita, entendo que os documentos apresentados na inicial, são 

suficientes para a demonstração da existência do débito apontado nesta 

ação, satisfazendo o requisito legal. Ademais, a parte requerida 

apresentou defesa e não demonstrou o pagamento da obrigação. No caso 

em tela, melhor sorte teve o autor em demonstrar o débito e a mora, não 

podendo prevalecer a defesa apresentada. 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$ 267.538,00 

(duzentos e sessenta e sete mil quinhentos e trinta e oito reais), 

devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados 

pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, intime-se a parte requerida para pagar a condenação no prazo de 

quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição 

de mandado de execução e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

29.06.18

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 28454-25.2016.811.0041 – CÓDIGO 1142366

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A

PARTE REQUERIDA: JUNÇÃO INCORPORADORA LTDA e DANIEL 

ERNESTO MORENO GARCIA e CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE 

MORENO GARCIA e TEODORO VILLAFANE MORENO

INTIMANDO(A, S): Cecilia Ines Villafane Almonacid de Moreno Garcia, Cpf: 

14492950885, Rg: V064834H; Daniel Ernesto Moreno Garcia, Cpf: 

11045070807, Rg: RNE Nº W129221- SSP MT; Junção Incorporadora Ltda, 

CNPJ: 10735824000163; Teodoro Villafane Moreno, Cpf: 22991503823, 

Rg: 248560682 SSP SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação, em 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 28 de junho de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018224-33.2018.8.11.0041

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):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018224-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 
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advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, 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), 28 de junho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018245-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODETE DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018245-09.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: MARIA ODETE DE LIMA Vistos. EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, 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), 28 de junho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018583-80.2018.8.11.0041

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:

MARTHA BARBOSA SCHAPHAUSER (EXECUTADO)

TRANSQUATRO TRANSPORTE LTDA - ME (EXECUTADO)

IVO HELIO SCHAPHAUSER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018583-80.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: TRANSQUATRO TRANSPORTE LTDA - ME, IVO HELIO 

SCHAPHAUSER, MARTHA BARBOSA SCHAPHAUSER Vistos. EXPEÇA-SE 

O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, 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), 28 de junho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017977-52.2018.8.11.0041

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:

LUCELIO BARBOSA SARDINHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017977-52.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCELIO 

BARBOSA SARDINHA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão em 

que o Autor trouxe anexo a inicial, comprovantes de envio de 

correspondências de notificação remetidos à parte Devedora, contudo, 

negativos, com a informação de que não foram entregues por motivo 

“mudou-se” (Documento ID. 13821892, pág. 04). Não tendo a notificação 

extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude 

da informação alhures, evidente o não cumprimento da formalidade exigida 

em lei, pois é indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de 

notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital. 

Neste sentido, o TJMT tem decidido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – 

MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão ex vi da 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 154666/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) Por esta razão, nos termos 

do art. 321, do CPC, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, 

trazendo aos autos comprovante válido de notificação da parte Devedora, 

sob pena de indeferimento desta. Intime-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018075-37.2018.8.11.0041

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:

WELINGTON HENRIQUE LOPES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018075-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WELINGTON 

HENRIQUE LOPES NUNES Vistos. Intime-se o Autor a emendar a inicial 

trazendo aos autos o contrato com clausula de alienação fiduciária 

referido na inicial, devidamente assinado pelo devedor fiduciário, sob pena 

de indeferimento desta, em quinze (15) dias. E ainda, nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, deve o Autor promover a vinculação da guia 

de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação. 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. Intime-se. Cuiabá/MT, 

28 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018248-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018248-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: JOAO BATISTA PINHEIRO DA SILVA Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão em que o Autor, para constituir em mora o 

Devedor, promoveu o protesto de título, contudo, sem comprovar a 

tentativa anterior de notificação pessoal deste, pois, apesar de haver nos 

autos a notificação remetida ao Devedor, esta foi enviada a endereço 

diverso do que consta no contrato (ID. 13849712). APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - MORA 

NÃO CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Não 

se verifica a comprovação da mora do devedor fiduciário se a notificação 

extrajudicial é remetida para endereço diverso do constante do contrato 

celebrado entre as partes. (Ap 31153/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) Nesse sentido é entendimento 

da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. 1. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO 

POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. 2. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO 

DE MULTA, COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 

DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

PROVIDO. (RESP 1.647.714-SP, MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

Data de Julgamento em 31/08/2017) AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

DE LEASING. NOTIFICAÇÃO DA ARRENDATÁRIA PARA CONSTITUIÇÃO 

EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROTESTO DO TÍTULO 

POR EDITAL. POSSIBILIDADE, APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se 

no sentido de que, nos contratos de arrendamento mercantil, é necessária 

a prévia notificação do devedor arrendatário para constituí-lo em mora, 

ainda que haja cláusula resolutiva expressa. 2. A mora do devedor deve 

ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, 

sendo dispensada a notificação pessoal, ou quando esgotados todos os 

meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (REsp 474283 SC DJe 09/05/2014. 

T4. Quarta Turma. Ministro Raul Araújo) E igualmente tem decidido o TJMT: 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIARIA – 

DOCUMENTO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – INÉPCIA DA INICIAL 

AFASTADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO - RECURSO PROVIDO. A exigência 

de instruir a inicial com o título executivo original, somente é indispensável 

em execuções de títulos cambiais, considerando sua circularidade. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

(Ap 50840/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

26/06/2017) A notificação sempre deve ser dirigida ao endereço do 

cliente, que consta no contrato. Frisamos que não é necessário o 

recebimento pessoal da notificação pelo cliente neste caso, bastando 

apenas o recebimento da notificação, porém somente se a notificação foi 

direcionada ao endereço constante no contrato. Caso outro, seria 

considerada válida para comprovação da mora a notificação enviada a 

endereço diverso do contrato se o recebimento da notificação for pessoal, 

ou seja, se constasse a assinatura do Devedor. APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - MORA 

NÃO CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Não 

se verifica a comprovação da mora do devedor fiduciário se a notificação 

extrajudicial é remetida para endereço diverso do constante do contrato 

celebrado entre as partes. (Ap 31153/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) Portanto, o Autor não 

comprovou que se esgotaram as tentativas de notificar o Devedor 

pessoalmente antes da publicação do protesto do título por edital. Em 

quinze (15) dias o Autor emende a inicial para comprovar a intimação do 

protesto feita através de Carta com Aviso de Recebimento, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018445-16.2018.8.11.0041

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:

RILDO GONZAGA DA SILVA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018445-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RILDO 

GONZAGA DA SILVA ROSA Vistos. É cediço que a comprovação da mora 

é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de 

Busca e Apreensão e de plano, a concessão da liminar, mecanismo 

adequado a efetivamente assegurar o ressarcimento do crédito pelo 

fiduciante. Neste caso, deve o Autor comprovar a constituição em mora do 

devedor, em quinze (15) dias, sob pena de inépcia. Em igual prazo, o 

Autor promova o recolhimento das custas e taxa de distribuição, bem 

como ao pagamento da diligencia do oficial de justiça. Intime-se. Cuiabá 

(MT), 28 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018482-43.2018.8.11.0041

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:

ANAIR MARQUES VIEIRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018482-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANAIR MARQUES VIEIRA 

Vistos. Intime-se o Autor a emendar a inicial trazendo aos autos o contrato 

com clausula de alienação fiduciária referido na inicial, em sua 

integralidade, sob pena de indeferimento desta, em quinze (15) dias. E 

ainda, nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, deve o Autor promover 

a vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de 

distribuição da ação. 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. Intime-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018652-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PORTUGAL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018652-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: JOSUE PORTUGAL DE ALMEIDA Vistos. 

Intime-se o Autor a emendar a inicial para esclarecer o valor indicado para 

purgação da mora pelo Devedor, em quinze (15) dias, sob pena de 

inépcia. E ainda, nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, deve o Autor 

promover a vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais 

de distribuição da ação. 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. Intime-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018659-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

RSP AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR (RÉU)

FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018659-07.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, 

FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, RSP AGROPECUARIA 

LTDA Vistos. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, 

CITE a parte Requerida para responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, 

do CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC/2015, art. 344). Contudo, em quinze (15) dias, deve o Autor 

promover a vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais 

de distribuição da ação, nos termos do art. 290, do NCPC, sob pena de 

imediato cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 777376 Nr: 30737-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC FÉRIAS, HOTÉIS E TURISMO LTDA - ME, 

JOSÉ CARLOS ASSUNÇÃO DIAS, LEANDRO DE AGUIAR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT

 DECISÃO

Vistos.

Considerando o comparecimento espontâneo do Executado Leandro de 

Aguiar Costa nos autos reputo citado.

Acerca do petitório de fls. 137-148 defiro, nos termos do art. 778, III, §§ 1º 

e 2º, do CPC , a retificação do polo ativo da demanda para constar como 

Exequente a parte IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, anotando-se a capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

No mais, quanto ao pedido de realização de penhora online indefiro, haja 

vista que os demais Executados não foram citados. Sendo assim, o 

Exequente viabilize a citação dos Executados como determina o art. 246, 

do CPC.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 226502 Nr: 33805-62.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI EMPREENDEDORES - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ ALVES - 

OAB:7.432/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT, FÁTIMA LUZENY 

LEITE DE OLIVEIRA - OAB:3842-E

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

OAB:5201-B

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito conforme art. 485, III, 

do CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

NCPC.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cuiabá, 07 de junho de 2018.JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 193139 Nr: 6090-45.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E CRED. MUTUO DOS LOJISTAS DO 

VEST. E CONFEC. DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, JOSÉ INÁCIO LOUÇÃO, EDEGAR CARLOS CHIODELLI, ERCILIA 

MARQUES LOUÇÃO, AURORA SALETE CHIODELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: cristiane tessaro - 

OAB:12484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SALETE CHIODELLI - 

OAB:6887/MT

 DESPACHO

Vistos.

Atente-se a Secretaria a manutenção do cadastro dos processos 
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rigorosamente atualizado, com relação às partes, endereços e outros 

dados, neste caso, diante da alteração da denominação do Exequente (fl. 

190), promova-se a anotação na capa dos autos e Sistema Apolo.

CNGCGJ, art. 482: A Racionalização do processo de produção 

compreenderá as medidas a seguir indicadas, na forma do manual de que 

trata o art. 479 da CNGC sem prejuízo de outras nele contidas:

 XI - Manutenção do cadastro de processos rigorosamente atualizado, 

com relação às partes, endereços, advogados e outros dados, bem assim 

lançamento de todos os andamentos processuais, com a necessária 

correção e clareza, visando a formação do processo digital que 

corresponda à realidade do processo físico.

Promova-se, portanto a intimação pessoal do Exequente, no endereço 

correto.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 839989 Nr: 44437-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN LEÃO MACEDO - 

OAB:98867 OAB/MG

 SENTENÇA

Vistos.

Com relação à execução de sentença promovida por ADENILSON ALVES 

DA GUIA, este, anuiu com o depósito de fl. 130, assim nos termos do art. 

924, II, do CPC, julgo extinto o Cumprimento de Sentença.

Custas finais pelo Executado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente (fl. 130).

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 7 de junho de 2018.

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 266796 Nr: 475-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSINO FERREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA PEREIRA JERÔNIMO - 

OAB:10323, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9.941-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se o Requerido a manifestar-se sobre o pedido de extinção do feito 

formulado pelo Autor (fl. 126).

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 08 de junho de 2018.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 205202 Nr: 18794-90.2005.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR TELES DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, Ana Paula Ricci - OAB:7598E, DALTON ADORNO 

TORNAVOI - OAB:OAB/MT 4729-A, DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE 

FREITAS - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 

8123, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - OAB:9.802/MT, 

TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CARVALHO 

DIAS - Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 DESPACHO

 Vistos.

Trata-se de ação de depósito, originária de ação de busca e apreensão.

No entanto, a partir do momento em que se vedou a prisão civil do 

depositário infiel (Súmula Vinculante nº 25/STF), a conversão da busca e 

apreensão em depósito tornou-se inócua, já que todas as hipóteses de 

ação de depósito desaguam numa execução por quantia certa.

Por essa razão, conforme o pedido de fl. 180 e para adequação ao novo 

rito processual implementado pela Lei 13.043/14 e com amparo no princípio 

da fungibilidade, converto a presente ação de depósito em processo 

executivo, devendo a Secretaria anotar a evolução da classe processual 

nesse sentido.

Intime-se a parte Executada para efetuar o pagamento dos valores 

apontados às fls. 188-208 em três (03) dias, sob pena de aplicação das 

penalidades dispostas no art. 829 NCPC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786838 Nr: 40746-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 06 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1155469 Nr: 34114-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETERSON LOPES CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19781/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec.Lei n.º 911/69 , determino a inclusão 

da Restrição de Circulação, via RENAJUD, sobre os bens indicados a fl. 

61, cujo extrato segue em anexo.

Ademais, defiro a suspensão do feito consoante pedido do Credor em 

razão da inexistência de bens penhoráveis conforme o art. 921, III, do CPC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 231 de 640



Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Publique-se. Registre-se. Intime-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.: 979217 Nr: 13672-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUIZI DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBENIS PEREIRA JARA - 

OAB:15.967/O

 Autos nº 13672-47.2015.811.0041 – ID: 979217

BUSCA E APREENSÃO

 DESPACHO

Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 169), deve 

o Credor adequar o pedido de fl. 168, nos termos do art. 536 e ss. do CPC, 

em quinze (15) dias.

Intime-se.

Cuiabá (MT), 8 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 804254 Nr: 10722-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROSARIO DOS REIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE DIOCLES ROCHA 

BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 DESPACHO

 Vistos.

 Conclusão desnecessária.

Trata-se de processo transitado em julgado, portanto, não havendo 

manifestação das partes (fl.162) ARQUIVEM-SE.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 825869 Nr: 31834-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se o devedor a indicar bens a penhora em quinze (15) dias, sob 

pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, V, do CPC.

Após, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em cinco (05) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-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.: 972052 Nr: 10253-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CRISTHINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A 

OAB/MT

 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. 120-121.

 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.: 276977 Nr: 5014-15.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR CEZAR VIDOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 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$ 35.290,05 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 209-213).

 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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1008648 Nr: 26994-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARVALHO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOMÉ DA CRUZ - 

OAB:13.257
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS - OAB:13.431-A

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1066202 Nr: 53777-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão em que apesar de diversas 

determinações, a baixa do gravame sob o veículo objeto da demanda e da 

restrição creditícia que recai sobre o nome do Requerido não foram 

efetivadas – fl. 112/113.

Por esta razão, determino que o Autor AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A promova a baixa do gravame que 

recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer 

embaraço, nos termos doa art. 9, da Resolução 320/2009 do CONTRAN , 

em vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) por dia.

Sem prejuízo da astreinte acima fixada, nos termos do art. 77, § 2º, do 

CPC , constatando o menoscabo do Banco AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para com a ordem judicial, como se 

observa dos extratos do Serasa e Detran-MT de fls. 113/113-v, fato que 

caracteriza flagrante Ato Atentatório à Dignidade da Justiça (art. 774, 

incisos II e III, CPC ) e que coloca em xeque a autoridade das decisões 

judiciais, aplico ao Autor a multa de 20% sobre o valor atualizado da ação, 

valor que deve ser acrescido ao débito em execução da astreinte para 

futuro reforço de penhora.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 820986 Nr: 27202-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA DE BONA SARTORI STANGHERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO 

GALERA MARI, LEONIR GALERA MARI

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

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Procedo a intimação da parte apelada para contrarrazoar o recurso 

apresentado pelo embargado no prazo de 15 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1273345 Nr: 28776-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBALADORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUL 

BRASIL LTDA, APARECIDO ADAUTO DOS SANTOS, SILVANA VIEIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Autos nº 28776-11.2017.811.0041 – ID: 1273345

EMBARGOS À EXECUÇÃO

SENTENÇA

Vistos.

Considerando que a parte Embargante foi devidamente intimada a recolher 

as custas e taxas judiciais, mas permaneceu inerte (fl. 49), não há 

alternativa senão o cancelamento da distribuição. Destarte, em 

atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos 

do art. 290 do CPC/2015 determino o cancelamento da distribuição.

 Sem custas já que a ausência do recolhimento desta motivou a extinção 

do processo e sem honorários, pois sequer formalizada a triangularização 

processual.

Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 394297 Nr: 29786-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12.642/MT

 Considerando que a intimação anterior foi publicada antes de ser 

retificado os polos , encaminho para nova publicação ; Intimo as partes 

para, no prazo legal manifestarem acerca dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 441124 Nr: 17689-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMER MADI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto às 

empresas de telefonia, pois a diligência pode ser realizada pela própria 

parte, mediante o custeio das despesas da pesquisa.

No entanto, seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema 

INFOJUD e RENAJUD. 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.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1113493 Nr: 16118-86.2016.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DE JESUS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 66, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1097492 Nr: 9479-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELI PEREIRA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto aos 

sistemas SIEL e SERASA, pois a diligência pode ser realizada pela própria 

parte, junto ao SERASA e ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o 

custeio das despesas das pesquisas.

No entanto, 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.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1092712 Nr: 7371-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINHO COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

No entanto, seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema 

INFOJUD e RENAJUD. 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.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1098873 Nr: 10130-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

da Requerida fl. 49, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços da executada 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 da Executada.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação da Executada, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1128299 Nr: 22308-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A. CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE DE FÁTIMA PARMEGIANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 48, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 793225 Nr: 47315-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NATILINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 102, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços do executado por meio do Sistema 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 966043 Nr: 7418-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGINA FRANCIS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 67, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 275338 Nr: 4542-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Autos nº 4542-14.2007.811.0041 – ID: 275338

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DECISÃO

 Vistos.

Determino que se intime o Executado na pessoa do Advogado constituído 

nos autos ou pessoalmente na ausência deste para que efetue o 

pagamento do valor remanescente apontado às fls. 377-378, em quinze 

(15) dias.

Expeça-se alvará em favor do Exequente, para levantamento dos valores 

depositados nos autos, conforme-se o solicitado a fl. 378.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1124139 Nr: 20512-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERENITA COSTA SOARES 

GUIMARAES - OAB:9783 MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para no 

prazo legal, manifestar acerca da impugnação à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 338903 Nr: 9432-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVAR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 

EPP, IRINEU CARLOS TURAZZI, GRACIELLE FERNANDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ALMEIDA 

TARCISIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, EDUARDO VIEIRA BARROS - 

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

AUDE - OAB:4.667-O/MT, Mikael Aguirre Cavalcanti - OAB:OAB/MT 

9247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 761293 Nr: 13746-09.2012.811.0041

 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: AGROFAZA - AGROINDUSTRIAL FAZENDA 

PROGRESSO LTDA., RAYMUNDO BARROSO SAID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10370-B, DEBORAH REGINA DE ARAÚJO DALTRO GARCIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO 

DOS AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 715447 Nr: 9463-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE VITOR DA SILVA

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

OAB:OAB/MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304

 Certifico que, nesta data procedo a intimação do Executado na pessoa do 

Advogado constituído nos autos ou pessoalmente na ausência de 

procurador para que efetue o pagamento do montante apontado a fl. 172, 

em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o 

valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do 

CPC/2015).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 366145 Nr: 4655-94.2009.811.0041

 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: HUGO ANTONIO DAS NEVES, JOSE MONTEIRO DA 

CRUZ, LUIS CARLOS DE CASTRO, VALDEMAR JOSÉ CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 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.: 749954 Nr: 1638-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON GEFESON RODRIGUES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 454003 Nr: 25661-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, e custeie as despesas da pesquisa.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular processamento do feito a 

fim de efetivar a citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1132097 Nr: 23914-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. LIMA ALMEIDA, ANA CLAUDIA LIMA 

ALMEIDA

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

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 47386 Nr: 9286-62.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LAMBLEM GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o Bacenjud tenha sido negativo, manifeste o 

requerente requerendo o que entender direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24169 Nr: 2790-56.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU PEREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ANIBAL SILVA - 

OAB:4121/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 907019 Nr: 34910-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CESAR MACIEL 

MENESELLO - OAB:13146, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - 

OAB:6.009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se pessoalmente o devedor a indicar o paradeiro do bem 

mencionado fl. 111, em quinze (15) dias, sob pena de aplicação de multa 

nos termos do art. 774, V, do CPC.

Após, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em quinze (15) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1082529 Nr: 2720-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 81, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 276198 Nr: 4725-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALES AUGUSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 
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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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15734 Nr: 8628-72.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Frederico, Nelci Teresinha Chimbida 

Frederico

 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: FRANCISCO ASSIS DOS S. 

FILHO - OAB:5140/MT, GEORGIA LUCAS DOS SANTOS - OAB:10703- 

MT

 DECISÃO

Vistos.

Diante do requerimento do Credor a fl. 146, defiro o pedido de suspensão 

do feito até 27/12/2018, nos termos do art. 10, I e II, da Lei 13.340/2016,

 Decorrido prazo da suspensão da execução, deverá o Exequente 

praticar as diligências necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 779958 Nr: 33466-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE PINHEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARVALHO DIAS - 

Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 Autos nº 33466-59.2012.811.0041 – ID: 779958

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

Diante do pagamento dos honorários e levantamento do valor depositado 

pelo Executado em favor do Exequente (fl.182) dou por cumprida 

obrigação de pagar.

 Nos mais, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, intime-se o Executado 

BANCO BRADESCO S.A, via advogado constituído nos autos, para 

cumprir OBRIGAÇÃO DE FAZER em quinze (15) dias, consoante petição 

do Exequente as fl. 175, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), que será devida desde o dia em que se configurar o 

descumprimento desta decisão e incidirá enquanto não for cumprida esta 

decisão (art. 537, § 4º, do CPC).

Registre-se que, na hipótese, aplica-se no que couber o art. 525, do CPC.

Intime-se.

Cuiabá/MT, 08 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 385578 Nr: 21392-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SIMIÃO DIAS FILHO, MAURO ALVES 

SANTIAGO

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

OAB:341167/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Analisando o feito constata-se que os Executados ainda não foram 

citados, e considerando que não foram esgotados todos os meios de 

tentativa de citação e que o arresto online é uma medida excepcional, 

indefiro o pedido de fl. 180-183.

 Ressalto ainda que existem outros meios de citação dos Executados, 

previstos no art. 246, IV do CPC.

 Sendo assim, intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a 

citação do 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 Exequente adotar as providências necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-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.: 780521 Nr: 34072-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 72.905,36 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 78).

 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.: 778026 Nr: 31415-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO VIRTES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 
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nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a CONVERSÃO DO FEITO, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 988077 Nr: 17717-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAJARINO HELIODORO, DELMA JACOMELLI 

HELIODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fls. 65-66, defiro o pedido de citação por 

hora certa, condicionada a constatação pelo Sr. Meirinho, da presença 

dos requisitos necessários, devendo atentar-se para o disposto no artigo 

252 e ss., do CPC.

Cumprida as formalidades e não havendo oposição de Embargos, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 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.: 427489 Nr: 9749-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE NUNES FERREIRA ALVES 

DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fls. 143-149, uma vez que tal diligência cabe ao 

Exequente promover.

 No mais, intime-se o Credor para, no prazo de dez (10) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-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.: 23474 Nr: 92-77.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIM & TURIM LTDA, NELSON AMILCAR 

TURIN, MARIA HELENA MACIEL TURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA 

DA SILVA - OAB:3073/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$ 2.025.539,99 (demonstrativo de 

cálculo – fls. 98-102).

 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.: 18769 Nr: 13503-51.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ROBERTO DE OLIVEIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A G. QUEIROZ - 

OAB:DEF. PUBLICO

 DESPACHO

 Vistos.

 Intime-se o Exequente para, em quinze (15) dias, manifestar-se acerca do 

alegado pelo Executado às fls. 317-322.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791247 Nr: 45321-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA S. FEITOZA MORAES - ME, MARTA 

SOUZA FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Diante da manifestação genérica de fls. 59-60 apresentada pela 

Defensoria Pública, que foi nomeada para atuar como curador especial 

patrocinando os Executados, intime-se o Exequente para, em cinco (05) 
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dias, requerer o que entender de direito para consequente 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 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.: 1136865 Nr: 26033-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES em face de ATIVA AUTOMÓVEIS COMERCIO DE 

VEÍCULOS LTDA-ME (fls.83-85).

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 para que efetue o pagamento do montante apontado a fl. 85 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.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos, fazendo as adequações 

necessárias, eis que se trata de cumprimento de sentença.

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.: 800696 Nr: 7119-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C DE OLIVEIRA - ME, ALEXANDRE CAVA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENILTON PÉRICLES ARAÚJO 

- OAB:18.481

 DESPACHO

Vistos.

Analisando os autos observo que já foram realizadas pesquisas junto ao 

sistema Renajud às fls. 83-84, sendo assim indefiro o pedido de fl. 98.

Deste modo, intime-se a parte Exequente para, em 05 (cinco) dias, 

proceder com o andamento do feito indicando bens passíveis de penhora, 

sob pena de extinção por inexistência de bens.

 No mais, expeça-se alvará em favor do Exequente para levantamento dos 

valores bloqueados a fl. 97.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1270581 Nr: 27862-44.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SÃO JOSÉ LTDA, 

EDIVANIR MARTINS DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno os Embargantes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, que somente poderão ser executadas se em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência dos Embargantes, nos termos do 

art. 98, § 3º, do CPC.Traslade-se cópia desta para a Execução em apenso 

(ID 738537).Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de junho de 2018JOSE 

ARIMATEA NEVES COSTAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 31428 Nr: 7086-82.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE GONCALVES DE NORONHA BENTO, 

BENEDITO BENTO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GOMES NERI - 

OAB:2051, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 164 intime-se o Exequente para, em cinco 

(05) dias, requerer o que entender de direito acerca da Avaliação 

realizada.

 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.: 817585 Nr: 24014-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIANE ROSA DA SILVA AMORIM, LEDIANE 

ROSA DA SILVA AMORIM OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando a anunciada transação entre as Partes (fls. 142/144), o que 

põe termo ao objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO por 

sentença a transação firmada e, por consequência, nos termos do art. 

487, III, “b”, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

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

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 924646 Nr: 46264-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES 

TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 70-73), tempestivos, como 

se verifica da certidão de fl. 81.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, no fato da sentença que homologou a 

transação ter extinguido o feito, conquanto, do teor do termo de acordo 

verifica-se o pedido expresso das partes para extinção do feito (fls. 

70-73), pelo que os embargos de declaração se tornam via inadequada 

para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 443258 Nr: 18971-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC DE MELLO ME LTDA, IVO COUTO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL em que o Exequente 

informa o pagamento integral da obrigação pelo Executado solicitando, 

consequentemente, a extinção do feito (fl.100).

Diante disso nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a presente 

Execução.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 105606 Nr: 2437-50.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MARIA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504/SP, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7440/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, vinicius 

bignardi - OAB:9254-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 777376 Nr: 30737-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC FÉRIAS, HOTÉIS E TURISMO LTDA - ME, 

JOSÉ CARLOS ASSUNÇÃO DIAS, LEANDRO DE AGUIAR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT

 DECISÃO

Vistos.

Considerando o comparecimento espontâneo do Executado Leandro de 

Aguiar Costa nos autos reputo citado.

Acerca do petitório de fls. 137-148 defiro, nos termos do art. 778, III, §§ 1º 

e 2º, do CPC , a retificação do polo ativo da demanda para constar como 

Exequente a parte IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, anotando-se a capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

No mais, quanto ao pedido de realização de penhora online indefiro, haja 

vista que os demais Executados não foram citados. Sendo assim, o 

Exequente viabilize a citação dos Executados como determina o art. 246, 

do CPC.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 535412 Nr: 7099-86.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. V. Ribeiro & Cia Ltda, WALDOMIRO VAZ 

RIBEIRO, LEONY OLIVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos – certidão fl. 63. Promovida então sua 

intimação por carta com AR fl. 67, para que promovesse o andamento do 

processo, inclusive com a advertência da potencial extinção e 

arquivamento, permaneceu inerte (fl. 68).

É um breve relato. Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo. Assim sendo, anotando 

a inexplicável desídia do Exequente, julgo extinto o presente processo sem 

apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, lII, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

Custas se houverem, pelo exequente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 373139 Nr: 9577-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. P. CUNHA BIOGRAFIA CAMISETAS - M.E., 

BOLIVAR PIRES DA CUNHA FILHO, TATIANA PIRES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT

 DECISÃO

 Vistos.
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 352032 Nr: 22374-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOISA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 211541 Nr: 22072-02.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO HOLANDA DA COSTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1135327 Nr: 25241-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 48, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 730131 Nr: 26160-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO RIBEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fls. 103/104, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 365458 Nr: 3345-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR DE MORAES CAMPOS, JOÃO DA 

COSTA CAMPOS

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

OAB:341167/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fls. 167/170, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 455372 Nr: 26577-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE AQUINO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 
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OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 813668 Nr: 20136-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE SOARES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 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.

 Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 337410 Nr: 8212-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO TIBALDE MAGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:317.234/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS

 INDIQUE O INTERESSADO BV FINANCEIRA , DADOS BANCÁRIOS PARA 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1063550 Nr: 52575-54.2015.811.0041

 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: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 85, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 749316 Nr: 1388-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID MEIRA DA SILVA LIVALDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

No entanto, seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema 

INFOJUD e RENAJUD. 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.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 97057 Nr: 12605-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PEGORINI, CONCEIÇÃO NUNES 

PIGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se pessoalmente os devedores a indicarem bens a penhora em 

quinze (15) dias, sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, 

V, do CPC.

Após, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em quinze (15) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 779435 Nr: 32888-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J T F BOSAIPO - ME, JUDAS TADEU 

FERNANDES BOSAIPO

 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 
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seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 900339 Nr: 30098-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 111, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços do executado por meio do Sistema 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 745065 Nr: 42176-05.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGON - AR CONDICIONADO INDÚSTRIA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ELOI JOSE CARDOSO NETO, CLAUDETE 

APARECIDA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fls. 97/101, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 434169 Nr: 13324-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - ME, 

NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 391872 Nr: 27185-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 762352 Nr: 14873-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO FLAVIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fls. 95/96, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24548 Nr: 2744-38.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARAH & CIA LTDA., DARIO ORLANDO 

PEREIRA JÚNIOR, BADI FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, EDMUNDO MARCELO CARDOSO - OAB:3.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO H. GUIMARÃES - OAB:3515-MT, EDUARDO 

HORSCHUTZ GUIMARÃES - OAB:3515, JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 
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OAB:3.844/MT, RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES - 

OAB:6.626-B/MT

 Procedo a intimação da parte devedora para manifestar sobre o laudo 

pericial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 8703 Nr: 1523-78.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, 

LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, CARLOS GILBERTO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT

 Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 281/285) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

fl. 280.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778460 Nr: 31864-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO ME, 

SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 880757 Nr: 17263-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA 

-ME, AGNELO MARIANO FILHO, IVETE FERREIRA GOMES

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 897530 Nr: 27960-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA ÚNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E 

EDITORA LTDA - ME, MÁRIO MARQUES DE ALMEIDA, ELIANE DE 

OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 DESPACHO

 Vistos.

Expeça-se Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação do bem indicado a 

fl. 87.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23542 Nr: 4455-73.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE 

ANÔNIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLME IVO BELLANDI, OLÍVIA NATALINA 

BELLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PEREIRA - 

OAB:143986/SP, EDUARDO SILVÉRIO - OAB:3.404/MT

 Procedo a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões ao 

recurso apresentado pelo exequente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1268812 Nr: 27267-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA DE CAMPOS FONTES ME (ALIANÇA), 

ELAINE CRISTINA DE CAMPOS FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte embargante, para 

no prazo legal, manifestar acerca da Impugnação aos Embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795369 Nr: 1701-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MORESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO VOTORANTIM S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL 

S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA MORESHI - 
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OAB:6.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breiner Ricardo Diniz 

Machado - OAB:84.400 /OAB/MG, EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG, Fabio Roberto de Almeida Tavares - 

OAB:147.386-OAB/SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

Mauri Marcelo Bevervanço Júnior - OAB:MT/24.197/A, Rafael 

Antonio da Silva - OAB:244.223-OAB/SSP, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 CONSIDERANDO QUE A PUBLICAÇÃO DJE 9957 NÃO CONSTOU O 

ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA BANCO VOTORANTIM S/A 

ENCAMINHO PARA NOVA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA Posto isso, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do NCPC, e, em consequência, 

torno definitiva a antecipação da tutela parcial outrora concedida (fls. 

56/58), para readequar os valores das prestações dos financiamentos 

pactuados ao limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da 

Autora, depois dos descontos obrigatórios da Previdência Pública e IRPF, 

o que deve ser aplicado aos Bancos Réus, na proporção do valor de cada 

parcela devida.

CONDENO os Bancos Requeridos solidariamente no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do NCPC.

DETERMINO a remessa destes autos ao cartório distribuidor desta 

Comarca para proceder a substituição do polo passivo da demanda do 

cedente Banco Votorantim S/A, para a Cessionária BV Financeira S/A - 

Crédito, Financiamento e Investimento.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1015879 Nr: 30072-39.2015.811.0041

 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: AZENAIDE DE RODRIGUES JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIPLAN FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEÔNCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE LENIR FERREIRA - 

OAB:58332/RS

 Certifico que, nesta data procedo à intimação das partes, para no prazo 

legal, manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 348648 Nr: 18767-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY BARROS LEÃO MONTEIRO VILELA, 

LUIZ GUILHERME ROSSI VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 348648 – Execução

 Vistos etc.

 Desnecessária a conversão do arresto em penhora, eis que, nos termos 

do § 3 do art. 830 do CPC, “aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo 

de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente 

de termo”.

 Assim, intimem-se as partes para querendo manifestarem sobre a 

avaliação do bem penhorado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018344-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN KELVIS SIQUEIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018344-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: LUAN KELVIS SIQUEIRA LEITE Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO J SAFRA 

S/A em face de LUAN KELVIS SIQUEIRA LEITE, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 28 de junho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018244-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR JOSE GRIBLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018244-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: LEONIR JOSE GRIBLER Vistos. Trata-se de ação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 245 de 640



busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S/A em face de LEONIR JOSÉ GRIBER, 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. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário 

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018462-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018462-52.2018.8.11.0041. AUTOR: REINALDO JACOB DE SANTANA 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. Defiro ao Autor os benefícios da Justiça 

Gratuita. Da inicial e dos documentos que a acompanham, constata-se que 

na verdade, trata-se do antigo procedimento para exibição de 

documentos, medida que com a entrada em vigor da Lei 13.105/15, 

adequa-se melhor à ação autônoma de produção antecipada da prova 

disciplinada nos artigos. 381 e seguintes, do CPC.[1] Na hipótese, possível 

a aplicação do principio da fungibilidade em nome do poder geral de 

cautela e da instrumentalidade para receber a inicial como ação para 

produção antecipada de provas consoante art. 381, II e III, e art. 382, 

ambos do CPC, pois o procedimento eleito pelo Autor é compatível com a 

adequação ora ajustada. Portanto, preenchidos os requisitos iniciais para 

seu deferimento liminar, CITE-SE o Requerido para dar sua resposta em 

cinco (05) dias, permitindo-lhe que afirme a inexistência do dever de exibir 

ou justa causa para não o fazer, em sintonia com os artigos 398 e 399 do 

CPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1]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.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018467-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018467-74.2018.8.11.0041. AUTOR: REINALDO JACOB DE SANTANA 

RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Defiro ao Autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Da inicial e dos documentos que a acompanham, 

constata-se que na verdade, trata-se do antigo procedimento para 

exibição de documentos, medida que com a entrada em vigor da Lei 

13.105/15, adequa-se melhor à ação autônoma de produção antecipada 

da prova disciplinada nos artigos. 381 e seguintes, do CPC.[1] Na hipótese, 

possível a aplicação do principio da fungibilidade em nome do poder geral 

de cautela e da instrumentalidade para receber a inicial como ação para 

produção antecipada de provas consoante art. 381, II e III, e art. 382, 

ambos do CPC, pois o procedimento eleito pelo Autor é compatível com a 

adequação ora ajustada. Portanto, preenchidos os requisitos iniciais para 

seu deferimento liminar, CITE-SE o Requerido para dar sua resposta em 

cinco (05) dias, permitindo-lhe que afirme a inexistência do dever de exibir 

ou justa causa para não o fazer, em sintonia com os artigos 398 e 399 do 

CPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1]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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018214-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DE ARRUDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018214-86.2018.8.11.0041. AUTOR: KELLEN CRISTINA DE ARRUDA 

SILVA RÉU: BANCO BMG Defiro à Autora os benefícios da Justiça 

Gratuita. Trata-se de ação revisional de contrato em que se verifica 

preliminarmente que um dos pedidos da ação é a determinação para que o 

Requerido traga aos autos o aludido contrato. Contudo, o deferimento 

deste pedido implicaria no comprometimento da relação processual e por 

consequência, da própria prestação jurisdicional. Isto, pois, o objeto da 

demanda, qual seja, revisão de contrato, já fora formulado com suporte na 

exposição de teses ao longo da inicial, até mesmo com a elaboração de 

calculo do saldo devedor e valor de indébito pela Autora. Então, eventual 

apresentação de novos documentos, cujo teor é desconhecido, ensejaria 

ajustes ao pedido autoral, desmantelando assim a ordem processual. Ou 

seja, só então, com o contrato exibido, a Autora definirá efetivamente a 

causa de pedir com a indicação discriminada das obrigações que pretende 

controverter e quantificar o valor incontroverso do débito. Nesse sentido, 

preconizam o §§ 2º e 3º do art. 330, do CPC: § 2º: Nas ações que tenham 

por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º: Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. O contrato 
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objeto da revisão são necessariamente pressupostos da ação e deles 

dependem a existência da causa de pedir e a própria formulação do 

pedido. Na hipótese, o pedido para que o Banco requerido apresente o 

contrato há de ser postulado em procedimento próprio para tal finalidade, 

ou então, sob pena de indeferimento da inicial, a Autora no prazo de 

quinze (15) dias, emende a inicial para trazer aos autos os contratos 

objeto da ação. Intime-se. Cuiabá (MT), 28 de junho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018217-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA SANTANA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018217-41.2018.8.11.0041. AUTOR: GERCINA SANTANA NUNES RÉU: 

BANCO BMG Vistos. Prima facie, defiro à Autora os benefícios da Justiça 

Gratuita. Em análise ao pleito inicial, ressalte-se que tratando-se de ação 

revisional, os pedidos de ações desta natureza não podem ser formulados 

de forma vaga, sem indicação de valores incontroversos do aludido 

instrumento. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS 

CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – 

NÃO QUANTIFICADO O VALOR INCONTROVERSO – SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). 

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, 

pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades 

de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser 

revistas, bem como não indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 

9630/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 30/05/2017) Portanto, em resignação ao § 2º, do art. 

330, do CPC, determino a emenda a inicial para que o Autor indique o valor 

controverso e incontroverso do contrato, ora sub judice, sob pena de 

inépcia da inicial, em quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 

de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018420-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE MOURA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PESSOA OAB - MT6734/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018420-03.2018.8.11.0041. AUTOR: SIRLEI DE MOURA CORREA RÉU: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. Inobstante a distribuição do feito 

para essa Unidade Judiciária, a Requerida é empresa pública federal, 

Caixa Econômica Federal, e a competência neste caso é absoluta da 

Justiça Federal. Com efeito, cabe à Justiça Federal processas os feitos 

que versem interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. É o que diz a 

Súmula 150, do STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência 

de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, 

suas autarquias ou empresas públicas.” Reforçado, conforme dispõe o 

art. 109, I, da CF, à Justiça Federal compete processar e julgar as causas 

em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas, nos seguintes termos: “Art. 109. Aos juízes federais 

compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho;”. (destaquei) Desse modo, deve ser declinada de ofício a 

competência, com a remessa dos autos à Justiça Federal, a qual deverá 

decidir sobre a controvérsia posta na lide. Ante ao exposto, declaro a 

incompetência absoluta deste juízo para processar os referidos auto e, em 

consequência determino a remessa do presente à Justiça Federal desta 

Comarca, tão logo estejam preclusas as vias recursais. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008787-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA RIBAS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 8 7 8 7 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROSANA RIBAS 

SANTOS Vistos. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o valor 

da causa para R$ 32.477,55 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e 

oito reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha de cálculo ID. 

12554461, pág. 03, isto pois, em ações de busca e apreensão o valor da 

causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as 

prestações vencidas e não pagas e as vincendas, ou seja, o valor 

indicado para purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA 

O CORRETO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA, devendo o Autor proceder 

com o recolhimento das custas complementares em quinze (15) dias, nos 

termos do art. 290, do CPC/2015, sob pena de cancelamento da 

distribuição da ação. Trata-se de ação de busca e apreensão em que o 

Autor, para constituir em mora o Devedor, promoveu o protesto de título, 

contudo, sem comprovar a tentativa anterior de notificação pessoal deste, 

pois, apesar de haver nos autos a notificação remetida ao Devedor, esta 

foi enviada a endereço diverso do que consta no contrato. APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO DO 

CONTRATO - MORA NÃO CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de 

procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do 

artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta 

registrada com aviso de recebimento. Não se verifica a comprovação da 

mora do devedor fiduciário se a notificação extrajudicial é remetida para 

endereço diverso do constante do contrato celebrado entre as partes. (Ap 

31153/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) 

Nesse sentido é entendimento da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. 1. 

PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE MULTA, COM BASE NO 

ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DESCABIMENTO. 

PRECEDENTES. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (RESP 

1.647.714-SP, MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento 

em 31/08/2017) AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LEASING. 

NOTIFICAÇÃO DA ARRENDATÁRIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO 

COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE, APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se 

no sentido de que, nos contratos de arrendamento mercantil, é necessária 
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a prévia notificação do devedor arrendatário para constituí-lo em mora, 

ainda que haja cláusula resolutiva expressa. 2. A mora do devedor deve 

ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, 

sendo dispensada a notificação pessoal, ou quando esgotados todos os 

meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (REsp 474283 SC DJe 09/05/2014. 

T4. Quarta Turma. Ministro Raul Araújo) E igualmente tem decidido o TJMT: 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIARIA – 

DOCUMENTO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – INÉPCIA DA INICIAL 

AFASTADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO - RECURSO PROVIDO. A exigência 

de instruir a inicial com o título executivo original, somente é indispensável 

em execuções de títulos cambiais, considerando sua circularidade. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

(Ap 50840/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

26/06/2017) A notificação sempre deve ser dirigida ao endereço do 

cliente, que consta no contrato. Frisamos que não é necessário o 

recebimento pessoal da notificação pelo cliente neste caso, bastando 

apenas o recebimento da notificação, porém somente se a notificação foi 

direcionada ao endereço constante no contrato. Caso outro, seria 

considerada válida para comprovação da mora a notificação enviada a 

endereço diverso do contrato se o recebimento da notificação for pessoal, 

ou seja, se constasse a assinatura do Devedor. APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - MORA 

NÃO CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Não 

se verifica a comprovação da mora do devedor fiduciário se a notificação 

extrajudicial é remetida para endereço diverso do constante do contrato 

celebrado entre as partes. (Ap 31153/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) Portanto, o Autor não 

comprovou que se esgotaram as tentativas de notificar o Devedor 

pessoalmente antes da publicação do protesto do título por edital. Em 

quinze (15) dias o Autor emende a inicial para comprovar a intimação do 

protesto feita através de Carta com Aviso de Recebimento, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014600-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E 

AGROPECUARIA DO CERRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014600-73.2018.8.11.0041. AUTOR: COOPERFISH - COOPERATIVA 

MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO RÉU: BANCO 

SAFRA S-A Vistos. COOPERFISH COOPERATIVA MISTA DE PSICULTURA 

E AGROPECUÁRIA DO CERRADO propôs a presente AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

em face de BANCO SAFRA S/A, na qual a Autora pleiteia a concessão de 

medida liminar para consignar em juízo apenas o valor que entende 

legalmente devido e assim, determinar que o Requerido dê baixa da 

restrição creditícia efetivada em seu nome e dos seus avalistas. 

Previamente a análise do pedido de tutela de urgência, nos termos dos 

artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte Requerida para 

responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a 

advertência de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). 

Isto, pois, em casos como este, em que se discute a existência de débitos 

não seria prudente a concessão da tutela inaldita altera parte, sem 

estabelecimento do contraditório. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018619-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018619-59.2017.8.11.0041. AUTOR: NEYDE FERREIRA DE 

VASCONCELOS RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. NEYDE FERREIRA DE 

VASCONCELOS propôs a presente Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos em desfavor de BANCO CETELEM BRASIL S/A – 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, instituição financeira de direito privado, 

partes devidamente qualificadas e representadas nos autos. Alega a 

Autora que celebrou diversas operações de crédito consignado junto ao 

Banco Requerido, e que deixou de fornecer cópia do instrumento 

contratual pactuado entre as partes, e com dúvidas sobre a regularidade 

dos encargos remuneratórios, moratórios e contratuais cobrados pelo 

Requerido, bem como, afirmou que estão presentes os requisitos para 

concessão da medida cautelar. Alega ainda que é obrigação do Banco 

Requerido a entrega dos documentos ao cliente, tendo em vista que deve 

guardar tal documentação, sendo obrigatória sua exibição, pois se trata de 

documento comum às Partes, sendo assim, pleiteia com a presente medida 

cautelar a exibição dos contratos de crédito consignado pactuado entre 

as partes, bem como, a gratuidade da justiça, além da condenação do Réu 

nas custas processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos 

com a inicial inerente ao feito. Em decisão interlocutória (8198359 - fl. 01), 

foi deferida a gratuidade da justiça, após, determinou a citação do 

Requerido para responder ao pedido do Autor, apresentando os 

documentos descritos na exordial. O Banco Requerido foi devidamente 

citado (11391810 - fl. 01), ofertou contestação (11629642 - fls. 01/05), 

pugnando pela dilação de prazo para exibir os documentos pleiteados, 

após, arguiu que jamais houve pedido ou se negou a prestar qualquer 

informação ou fornecer qualquer documento a Requerente, e por fim, aduz 

que não houve a pretensão resistida a ensejar a condenação em verbas 

sucumbenciais, e em seguida exibiu os documentos pleiteados (11629667, 

fls. 01/05 - 11629672, fls. 01/05 - 11629681, fls. 01/16 - 11629691, fls. 

01/13 - 11629695, fls. 01/12 e 11629703, fls. 01/16). Instada a parte 

Autora a impugnar a contestação, atendeu ao chamado (13508805 - fls. 

01/07), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando 

os pedidos descritos na exordial. É um breve relato dos autos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação cautelar de exibição de 

documentos, perseguindo o Autor a imposição para que o Requerido exiba 

cópia dos extratos de ações avençadas. A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária maior 

produção de provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, 

nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 
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não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração, 

assim como, desnecessária a inversão do ônus da prova. Em face da 

ausência de questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, 

passo a análise do mérito da contenda. Analisando detidamente os autos, 

observo que a Autora demonstrou na exordial o requerimento 

administrativo junto ao Requerido acerca dos documentos pleiteados 

(8149279 - fl. 01 e 8149280 - fl. 01), porém, não demonstrou a recusa do 

mesmo em fornecer cópia dos contratos pactuados descrito na inicial. 

Neste diapasão, para determinar que o Requerido exiba os aludidos 

documentos, é necessário que o Autor demonstre a comprovação de 

prévio pedido ao Requerido não atendido em prazo razoável e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a 

normatização da autoridade monetária. Nesse sentido pacificou o STJ a 

respeito da matéria: RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.744 - SP 

(2010/0148149-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com 

fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 179 

e-STJ): AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. (...) Autora 

que não comprovou pedido administrativo de cópia desses documentos. 

Resistência da instituição financeira não caracterizada. Reconhecida a 

obrigação da autora ao pagamento da taxa administrativa para 

fornecimento das cópias, conforme autorização do Banco Central do 

Brasil. Verbas da sucumbência afastadas. Recurso da autora prejudicado. 

Recurso do réu provido. (...) A matéria sob exame foi objeto de apreciação 

no âmbito da 2ª Seção, sob a relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, que 

a resumiu por meio da seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1.349.453/MS, 

unânime, DJe de 2.2.2015) (...) MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI 

Relatora (STJ - REsp: 1209744 SP 2010/0148149-2, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Publicação: DJ 17/04/2015). Negritei RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.349.453 – MS. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. Brasília (DF), 10 de dezembro 

de 2014 (Data do Julgamento). Grifo nosso. Noutro giro, analisando ainda 

o que consta dos autos, vê-se que o Banco Requerido exibiu os 

documentos solicitados pela parte Autora, e por sua vez não ofereceu 

resistência à pretensão autoral, comparecendo em Juízo e apresentando 

os documentos solicitados na inicial, o que afasta com fundamento no 

princípio da causalidade, a condenação à verba honorária de 

sucumbência. No caso vertente, não houve pretensão resistida, eis que o 

pacto pretendido foi carreado aos autos, descaracterizando a litigiosidade 

do feito. A propósito: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE 

RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DESCABIMENTO. 1. Nas ações cautelares de exibição de documento, o 

réu só será condenado ao pagamento de honorários advocatícios se 

houver pretensão resistida quanto ao fornecimento da documentação 

solicitada, em observância aos princípios da sucumbência e da 

causalidade. 2. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 568814 / 

SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 23 de setembro de 2009). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO EXIBIDO. 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em 

ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação a 

honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência 

à exibição dos documentos pleiteados. 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento” (AgRg no AREsp 534149 / PR, Quarta Turma, Rel. Min. 

Raul Araújo, j. em 21 de agosto de 2014). Negritei Diante desse quadro, 

conclui-se que o ônus de sucumbência não deve ser imputado ao 

Requerido, pois ausente pretensão resistida com a exibição dos 

documentos pretendidos. A esse respeito, os seguintes precedentes: 

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO 

RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 

PROVIMENTO NEGADO. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e 

da causalidade em ações cautelares administrativas, para haver 

condenação a honorários advocatícios pela sucumbência no feito, deve 

estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos 

pleiteados. (...) 3. Recurso especial improvido." (REsp n. 1.077.000/PR, 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/09/2009). "AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que, apresentada prontamente 

pela parte ré a documentação pleiteada e não comprovada a recusa 

anterior, descabe a condenação desta nos ônus sucumbenciais, pela 

aplicação do princípio da causalidade. (...) 4.- Agravo Regimental 

improvido." (AgRg no AREsp n. 453.025/MS, Relator o Ministro Sidnei 

Beneti, DJe de 17/3/2014). "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações de exibição de 

documento, a instituição financeira é condenada em honorários 

advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os 

documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da 

causalidade. 2. O Tribunal de origem consignou que não houve pretensão 

resistida, diante da falta de pedido administrativo e da apresentação dos 

documentos junto à contestação. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento." (AgRg no AREsp n. 431.719/MG, Relator o Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, DJe de 24/2/2014). Negritei Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar 

Exibitória, o que faço no esteio do art. 396, do CPC, bem como declaro 

exibidos (11629667, fls. 01/05 - 11629672, fls. 01/05 - 11629681, fls. 

01/16 - 11629691, fls. 01/13 - 11629695, fls. 01/12 e 11629703, fls. 

01/16), os documentos pleiteados, e em consequência resolvo o mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. DEIXO de condenar o Banco Requerido 

ao pagamento das verbas sucumbenciais, visto que não é cabível a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios na cautelar de 

exibição de documentos julgada procedente quando não houver pretensão 

resistida, em virtude da aplicação do princípio da causalidade. Transitado 

em julgado, fica autorizada ao Autor a extrair os documentos exibidos. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011801-91.2017.8.11.0041. AUTOR: WILSON PEREIRA DE 

CARVALHO RÉU: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos. WILSON PEREIRA DE CARVALHO 

devidamente qualificado e representado na inicial ajuizou a presente Ação 

de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Crédito, em face de ITAU 

UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificado e representado, 

pretendendo o que segue. Alega o Autor que celebrou com o Requerido 

adesão a contrato consórcio de bem móvel, grupo 010460, cota 224, em 

23/09/2011, com prazo de 80 (oitenta) meses, ao qual efetuou o 

pagamento de 02 (duas) parcelas, alcançando o valor de R$ 759,88 

(setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), mas com 

problemas de saúde e financeiro ficou sem condições de adimplir as 

demais parcelas do contrato pactuado. Alega também, que ao procurar a 

Administradora Requerida para reaver as parcelas que havia pago, foi 

informado que o contrato prevê a restituição dos valores somente 30 

(trinta) dias após a realização da última assembleia de contemplação do 

grupo. Neste contexto, requer a concessão da gratuidade da Justiça, a 

rescisão do contrato do consórcio com a devolução imediata do crédito 

devidamente corrigido deduzida taxa de administração, bem como seja 

declarada a abusividade da cláusula penal, e por fim, condenada a 

Administradora Requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial inerente ao 

feito. Em decisão interlocutória (6808426 - fl. 01), foi concedida a 

gratuidade da justiça, após, ordenada a citação do Requerido para defesa 

no prazo legal. Devidamente citado o Requerido (8272148 - fl. 01), ofertou 

contestação (8599478 - fls. 01/08), arguindo a impossibilidade de 

restituição imediata conforme as disposições contratuais, e em linhas 

gerais, a validade do contrato firmado entre as partes e a ausência de 

abusividade e onerosidade na cobrança de taxa de administração e penal, 

devendo prevalecer a vontade das partes, e, assim, rogou pela 

improcedência do pleito inicial. Instada a parte Autora a impugnar a 

contestação, atendeu ao chamado (8697182 - fls. 01/09), combatendo 

pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os pedidos descritos 

na exordial. A audiência de conciliação restou inexitosa (8723919 - fls. 

01/02). Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub 

judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar 

de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que 

desnecessária a produção de provas. "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim procede” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio 

de Figueiredo). O julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno, 

porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de direito, 

reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos 

fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os 

aspectos do litígio, justificando, portanto, a apreciação imediata do pedido, 

sendo inteiramente dispensável, maior dilação probatória para coleta de 

novos elementos de convicção. Da Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação 

do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados 

pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é 

que se verificará eventual abusividade passível de alteração. Pois bem. 

Pretende o Autor através da respectiva ação, o recebimento das parcelas 

do consórcio em função da exclusão do grupo na qual aderiu, rescisão 

contratual e declaração de nulidade de cláusulas contratuais. O contrato 

de consórcio foi celebrado em 23/09/2011 na vigência da Lei nº 

11.795/2008, e de acordo com este diploma normativo a devolução dos 

valores pagos é medida que se impõe, todavia, não de forma imediata, 

visto que o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que a 

devolução das parcelas quitadas pelo consorciado devem ocorrer em até 

30 (trinta) dias, contados do prazo previsto no contrato para o 

encerramento do grupo. Neste contexto, a devolução imediata dos valores 

ao consorciado desistente causaria transtornos ao grupo consortil, com 

risco até mesmo de sua inviabilidade, além de acarretar tratamento 

diferenciado e privilegiado em relação aos demais, cumpridores de suas 

obrigações. Assim, pode o consorciado retirar-se a qualquer momento, 

com a interrupção dos pagamentos mensais, todavia se sujeita à 

devolução dos valores investidos somente no prazo de trinta dias, 

contados da última assembleia do grupo consorcial. A previsão de prazo 

razoável tem por objetivo garantir e preservar a saúde financeira do grupo 

de consórcio, resguardando os interesses dos demais associados e 

impedindo que de outra forma reste inviável o cumprimento da obrigação. 

Assim, incabível a devolução imediata dos valores. Neste sentido: 

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 

543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. 

TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 

543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores 

vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de 

imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido.” (REsp nº 11930/RS 2ª Seção Rel. Min. 

LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 27.08.2010). APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO 

ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. 

INEXISTÊNCIA DE CULPA DA ADMINISTRADORA PELA RESCISÃO 

CONTRATUAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL. DESCONTO DOS ÔNUS 

CONTRATUAIS PREVISTOS AO CONSORCIADO DESISTENTE. PRAZO DE 

DEVOLUÇÃO. Os meros aborrecimentos no decurso da relação contratual 

não ensejam, como regra, o desfazimento do negócio. Obediência ao 

princípio da conservação dos negócios jurídicos. Não demonstrada 

hipótese de culpa da administradora do consórcio pela rescisão do 

negócio. Admitindo-se a questão como desistência unilateral do grupo 

consorcial, resulta autorizado o desconto dos ônus contratuais previstos 

à hipótese. O prazo de restituição das parcelas pagas é de trinta dias 

após o encerramento do grupo de consórcio. Entendimento sedimentado 

nos autos do REsp. 1.119.300-RS, julgado na forma do artigo 543-C do 

CPC. Os valores a serem restituídos ao ex-consorciado deverão ser 

corrigidos monetariamente, pelo IGP-M, a partir de cada data de 

desembolso NEGADO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (Apelação Cível Nº 

70065121220, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 23/07/2015, Publicação 

27/07/2015). O fundamento que justifica o entendimento acima é de que a 

devolução postergada dos valores pagos pelo consorciado não é abusiva, 

pois no caso de devolução imediata, poderia haver, para o grupo de 

consórcio, desequilíbrio financeiro em prejuízo dos demais consorciados. 

Mas, em que pese tal posicionamento no presente caso, o contrato foi 

celebrado na vigência da Lei nº 11.795/08, que estabelece nos artigos 22 

e 30, que a restituição dos valores pagos será feita no momento da 

contemplação do consorciado excluído: “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. [.] Art. 30. O consorciado 

excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao 

fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no 

percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da 

assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação 

financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto 

não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º”. Negritei. 

Destarte, pela exposição acima, não é cabível a devolução imediata dos 

valores pagos ou após o encerramento do grupo, sendo certo que no 

caso dos consórcios firmados na vigência da nova Lei dos Consórcios 

(Lei nº 11.795/08), a devolução das parcelas, já quitadas por sócio 

excluído, se dará no momento da contemplação da sua cota no grupo. 

Neste sentido, trago à colação o precedente: IMEDIATA DE VALORES. 

IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL - Impossibilidade de imediata 

devolução dos valores pagos. Contrato firmado sob a égide da lei 
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11.795/08. Direito ao reembolso por ocasião de contemplação por sorteio. 

Acaso não haja contemplação, a restituição deve se dar em até trinta dias 

a contar do encerramento do grupo. Possibilidade de imposição de 

cláusula penal, em caso de desistência do contrato. Aplicação analógica 

de Recurso Repetitivo e de precedente deste Egrégio Tribunal - Decisão 

mantida Apelo improvido. (TJ/SP Ap. 0002530-32.2011.8.26.0150 - Relator: 

Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, Julgamento: 04/12/2014, 

Publicação: 12/12/2014). Negritei Sendo assim, a devolução deverá 

ocorrer nos termos dos artigos 22 c/c 30 da Lei n.º 11.795/2008, pois é 

autorizada a restituição do valor até então pago em parcelas do consórcio 

de bem móvel, e que essa restituição deve ocorrer somente por meio de 

sorteio ou lance. A propósito: JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSÓRCIO. 

DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. 

IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO DOS DEMAIS CONSORCIADOS. CONTRATO 

FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 11.795/08. DEVOLUÇÃO POR MEIO DE 

SORTEIO OU LANCE. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1º C/C O ART. 30 DA 

NOVA LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. NO 

CASO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO, EM RAZÃO DA SUA FINALIDADE, 

NÃO É POSSÍVEL ADMITIR A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES 

PAGOS, SEM PREJUÍZO DOS DEMAIS CONSORCIADOS. 2. A LEI Nº 

11.795/2008 ESTABELECEU, EXPRESSAMENTE, QUE A DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS AO CONSORCIADO EXCLUÍDO DAR-SE-Á MEDIANTE 

CONTEMPLAÇÃO (ART. 22, § 1º C/C ART. 30). DESSA FORMA, NÃO HÁ 

COMO ENTENDER QUE A DEVOLUÇÃO SEJA IMEDIATA, TAMPOUCO NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ÚLTIMA ASSEMBLÉIA DO GRUPO, 

CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA PARA OS CONTRATOS FIRMADOS SOB A LEGISLAÇÃO 

ANTERIOR. 3. NO CASO EM ANÁLISE, O CONTRATO DE CONSÓRCIO FOI 

FIRMADO EM JANEIRO DE 2010, PORTANTO, SOB A VIGÊNCIA DA NOVA 

LEI DOS CONSÓRCIOS. ASSIM, A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 

VERTIDAS AO GRUPO OCORRERÁ MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO. 4. 

RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-DF - ACJ 

32717220108070009 DF, 2ª Turma Recursal, Julgamento 28/02/2012, 

Publicação 16/03/2012, DJ-e Pág. 306). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PLANO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE 

DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR 

DO CONTRATO. PROVEITO ECONÔMICO NORTEIA O VALOR A SER 

ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELA REMANSOSA 

JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. APRECIAÇÃO IMEDIATA DO 

MÉRITO, COM INTELIGÊNCIA NO ART. 515, § 3º DO CPC. - PLANO DE 

CONSÓRCIO. CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 15 DESTAS TURMAS RECURSAIS. O 

MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS 

OBEDECE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 22 E 30 DA LEI N. 11.795/08, 

DEVENDO A PARTE AGUARDAR A CONTEMPLAÇÃO DA COTA 

EXCLUÍDA. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NOS TERMOS DO 

CONTRATO. CLÁUSULA PENAL, LIMITADA A 10%. INCIDÊNCIA DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M, A CONTAR DA DATA DE CADA 

DESEMBOLSO E JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA DATA FIXADA 

PARA A RESTITUIÇÃO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO 

PROVIDO. - (Recurso Cível Nº 71005675673, Quarta Turma Recursal Cível, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado 22/09/2015, Publicação 

25/09/2015). CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 

RECLAMANTE ALEGA, EM SÍNTESE, QUE EM 17.05.2011 REALIZOU 

CONTRATO DE CONSÓRCIO JUNTO A RECLAMADA E NO MOMENTO QUE 

RESOLVEU RESCINDIR A CONTRATAÇÃO NÃO RECEBEU AS PARCELAS 

MENSAIS PAGAS ATÉ O MOMENTO DE FORMA IMEDIATA. FRISA QUE AO 

CONTATAR A RECLAMADA FOI INFORMADA QUE A DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS SOMENTE OCORRE NO FIM DO CONSÓRCIO. 

SOBREVEIO SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO ANTE A 

IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE FORMA 

INSTANTÂNEA QUANDO DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO, NOS 

TERMOS DA LEI 11.795/2008. INSURGE-SE A RECLAMANTE PUGNANDO 

PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE CONDENAR A RECLAMADA A 

RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE 

CONSÓRCIO. COM EFEITO, FOI APLICADO AO CASO, PELA R. DECISÃO, 

O QUE PREVÊ A LEI 11.795/08, UMA VEZ QUE O CONTRATO FOI 

FIRMADO EM 2011, ISTO É, POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI, 

PUBLICADA EM 09.10.2008, QUE ENTROU EM VIGOR 120 DIAS DEPOIS, 

OU SEJA, 06 DE FEVEREIRO DE 2009, APLICÁVEL, PORTANTO, AO CASO 

EM TELA. COM BASE NISSO, A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS AO 

CONSORCIADO DESISTENTE DEVERÁ SER OPERADA MEDIANTE 

CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA, ATRAVÉS DE SORTEIO, A TEOR 

DO PRECEITUADO NOS ARTIGOS 22 E 30 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, 

EM NÃO HAVENDO CONTEMPLAÇÃO EM ATÉ 60 DIAS APÓS O 

ENCERRAMENTO DO GRUPO OS VALORES DEVERÃO SER COLOCADOS 

À DISPOSIÇÃO DO CONSORCIADO, NOS TERMOS DO ART. 31, INCISO I. 

ASSIM, NOTA-SE QUE NÃO MERECEM PROSPERAR AS ALEGAÇÕES 

RECURSAIS DA RECLAMANTE, POIS AO CONSORCIADO DESISTENTE 

SOMENTE SERÃO RESTITUÍDOS OS VALORES PAGOS NOS TERMOS DA 

LEI 11.795/2008. (...) UNÂNIME. (TJ/PR - 0002143-25.2013.8.16.0150/0 - 

Rel.: Fernando Swain Ganem - J. 06.11.2015, Publicação 20/11/2015). 

RECURSO DE APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO PARA 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA 

DAS PARCELAS PAGAS. CONTRATO FIRMADO APÓS A LEI 11.795/2008. 

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE CONTEMPLAÇÃO 

DA COTA EXCLUÍDA ATRAVÉS DE SORTEIO OU APÓS A ÚLTIMA 

ASSEMBLEIA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 22, 30 E 31 DA NORMA. (...) 

APELO IMPROVIDO. - Pedido de desistência de consórcio. Impossibilidade 

de devolução imediata das parcelas adimplidas. Contrato firmado sob a 

égide da Lei 11.795/08. Restituição dos valores pagos pelo consorciado 

desistente que deverá ocorrer no momento da contemplação da cota do 

consorciado excluído, ou, se for o caso, após a data da última assembleia. 

Exegese dos artigos 22, 30 e 31 da norma. (...) - (TJ-PE - Apelação: APL 

3465583 PE, Orgão Julgador 2ª Câmara Cível, Julgamento 15/12/2015, 

Publicação 13/01/2016). Negritei Quanto à (cláusula penal 26.4), não 

restou demonstrada na liça, que a desistência do consorciada/autor, tenha 

acarretado prejuízos para o grupo ou para a própria administração do 

negócio, por isso não há que se falar em retenção dos valores a título de 

cláusula penal. Corroborando o entendimento, colaciono os seguintes 

arestos, in verbis: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – 

CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL –CONSORCIADO 

EXCLUÍDO – CLÁUSULA PENAL – INADMISSIBILIDADE – PREJUÍZO NÃO 

DEMONSTRADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA Nº 35/STJ – 

DEVIDA A PARTIR DO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DO TRIGÉSIMO DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – ÔNUS 

SUCUMBENCIAL INVERTIDO – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º 

APELO CONHECIDO E PROVIDO. Não restando comprovada a existência 

de prejuízos para o grupo ou para a própria administração do negócio, em 

casos de desistência ou de exclusão do consorciado, é inaplicável a 

Cláusula Penal. Incide correção monetária sobre as prestações de 

consórcio pagas a partir do seu desembolso, em virtude da retirada ou 

exclusão do participante de plano de consórcio, conforme a Súmula nº 35 

do STJ. Os juros moratórios incidem a partir do trigésimo dia do 

encerramento do grupo. (TJMT – Ap. 83566/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/08/2016, Publicado no 

DJE 25/08/2016)”. (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO 

DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO PARA 

AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. CANCELAMENTO. TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL 

INDEVIDA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DEVIDA. 1. A taxa de administração de consórcio pode ser reduzida, não 

havendo julgamento extra petita, se a parte, ainda que implicitamente, 

requereu a sua minoração, já que os pedidos devem ser interpretados de 

forma ampla. 2. Só é devida a multa contratual, decorrente de cláusula 

penal, se provado o efetivo prejuízo em virtude da desistência do 

consorciado. 3. "Incide correção monetária sobre as prestações pagas, 

quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do 

participante de plano de consórcio" (Súmula nº 35 do Superior Tribunal de 

Justiça). 4. Recurso desprovido. (TJ-DF - Apelação Cível: APC 

20110111948346 DF - 4ª Turma Cível, Publicação: 12/08/2014. Pág.: 122, 

Julgamento 18/06/2014, Relator ANTONINHO LOPES)”. (grifo nosso) 

“RECURSO Alegação da parte ré apelante acerca da legalidade da taxa de 

adesão Matéria de defesa nova, alcançada pela preclusão consumativa, 

em razão do princípio da eventualidade (CPC, art. 300), porque não 

deduzida na contestação (CPC, art. 302) e que não se enquadra nas 

exceções previstas no art. 303, do CPC Alegação não amparada na 

ocorrência de motivo de força maior (CPC, art. 517)- Indevida inovação 

recursal. CONSÓRCIO Restituição de valores à parte consorciada excluída 

- Inaplicável a LF 11.795/08 ao caso dos autos, uma vez que o contrato de 

consórcio objeto da ação foi celebrado antes de sua vigência Devem ser 

deduzidos do montante a ser restituído à parte consorciada excluída, 
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valores relativos: (b.1) à taxa de administração, no montante ajustado 

entre as partes, no caso dos autos, de 0,5% ao mês, pagos até a data da 

exclusão, visto que inadmissível sua limitação, conforme orientação do Eg. 

STJ; (b2) à multa compensatória de 10%, nos termos em que determinado 

pela r. sentença, a qual, nesta parte, restou irrecorrida; (b3) ao prêmio de 

seguro e (b4) à tarifa bancária, cuja contratação sequer foi questionada 

pela parte autora - Incabível a dedução de cláusula penal compensatória 

do montante a ser restituído à parte autora consorciada excluída, prevista 

no contrato ajustado entre as partes, com a denominação de "redutor de 

15%" (fls. 51 cláusula 85.1), a título de ressarcimento de prejuízos e 

danos causados ao grupo, visto que ausente prova da existência de 

prejuízo ao grupo de consórcio decorrente da exclusão da parte autora 

consorciada, nem de vantagem por ela auferida, que justifique a redução 

do valor a ser restituído, em razão do disposto no art. 53, § 2º, do CDC - 

Demais importância pagas pela parte consorciada desistente, inclusive as 

referentes à multa e juros moratórios pagos em razão da quitação em 

atraso das prestações, não podem ser deduzidos do montante a ser 

restituído - Sobre as quantias devidas ao consorciado incide correção 

monetária: (...) O montante devido à parte consorciada excluída deve ser 

restituído em até 30 dias após o encerramento do plano, como tal 

considerada a data prevista para entrega do último bem, correndo os juros 

de mora de 1% a partir do trigésimo primeiro dia seguinte à data 

contratualmente prevista para encerramento do grupo de consórcio 

Montante a ser apurado, nos termos supra especificados deste julgado, 

oportunamente, na fase do cumprimento da sentença, mediante cálculos 

aritméticos, nos termos do art. 475-B, do CPC. Recurso provido, em parte. 

(TJ-SP - Apelação: APL 00195094420108260008 SP - Orgão Julgador 20ª 

Câmara de Direito Privado, Publicação 14/04/2015, Julgamento 13/04/2015, 

Relator Rebello Pinho)”. (ressaltamos) “AÇÃO DE RESCISÃO DO 

CONTRATO DE CONSÓRCIO - LEGITIMIDADE PASSIVA – CONSÓRCIO - 

Responsabilidade pela administração dos recursos do grupo do qual 

participava o consorciado - Precedentes jurisprudenciais nesse sentido - 

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO NESTE TÓPICO. CONTRATO DE 

CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - 

RESCISÃO DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - Rescisão 

contratual - Possibilidade de devolução das parcelas pagas, em razão da 

desistência do consorciado - Relação de consumo - Nulidade da cláusula 

que estipula a multa compensatória a título de "cláusula penal" - Restituição 

integral das parcelas indevida - É cabível a devolução das parcelas pagas, 

em razão da desistência do consorciado, deduzindo-se apenas a taxa de 

administração, taxa de adesão e prêmio de seguro - RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO NESTE 

TÓPICO. (TJ-SP - Apelação: APL 00102601920128260099 SP - 23ª 

Câmara de Direito Privado, Publicação 30/06/2014, Julgamento 25/06/2014, 

Relator Sérgio Shimura)”. (destacamos) Posto isso, e pelo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, e por consequencia, declarar irregular a 

dedução da cláusula penal 26.4 no valor a ser restituído ao Autor com a 

ressalva de que a restituição das parcelas adimplidas ao Requerente 

observará a sistemática de contemplação da cota excluída através de 

sorteio, ou após a data da última assembleia, conforme preconizam os 

artigos 22, 30 e 31, da Lei 11.795/2008, cujos valores serão apurados em 

liquidação de sentença. Em face da sucumbência, CONDENO as partes 

Autora e o Requerido ao pagamento, respectivamente, de 80% e 20% das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), os quais serão compensados, nos termos do art. 

86, caput, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se 

em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor 

provar a alteração no estado de hipossuficiência do Autor, nos termos do 

art. 98, § 3º, do CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018 José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1065519 Nr: 53434-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORECIL BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARIELA MIORANZA THOME - 

OAB:21036/O, MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CAVALCANTE DE 

ANDRADES - OAB:19.803/O, LEONARDO FARINHA GOULART - 

OAB:110851

 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 a proposta de Honorários periciais de fls. 368/370 

consubstanciados na quantia de R$ 4.900,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742263 Nr: 39143-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. FERREIRA DE SOUSA - ME, ROSANE 

FERREIRA DE SOUSA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição da matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal em face da 

manifestação a contestação de fls 50 haja vista sua tempestividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 834329 Nr: 39683-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON FABIO HERREIRO DOS SANTOS, 

SARA DA SILVA COSSETIN HERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição da matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal em face da 

manifestação a contestação de fls 116/118 haja vista sua tempestividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782895 Nr: 36572-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA-C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE C. PEREIRA EQUIPAMENTOS ME, 

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição da matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal em face da 

manifestação a contestação de fls 118 haja vista sua tempestividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1120429 Nr: 18969-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESERV - COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, ANTONINHA SHIMIDT MARHOLT, 

BALDUINO MARHOLT, SABRINA SCHNEIDER MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 820122 Nr: 26359-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071-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.: 755191 Nr: 7203-87.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DE ARRUDA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AUDI CAR LOJAS DE AUTOMÓVEIS 

LTDA

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

OAB:13712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 os termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, tendo 

em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que trata-se os 

presentes autos de ação sob o pálio do procedimento ordinário com 

litisconsórcio passivo com obrigatória obediência aos ditames do art.231 

§1º do CPC desta feita em que pese o acordo encartado com a parte 

requerida BV financeira as fls 116/148 necessário se faz a intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a certidão 

negativa para a parte requerida AUDI CAR LOJAS DE AUTOMÓVEIS LTDA, 

SOB PENA DE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO em 

relação a mesma e consequente extinção da ação por desistência nos 

termos do art.485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 416032 Nr: 3941-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX PRINTER COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA E 

BALANÇAS LTDA, LARISSA FERNANDA PEDROSO DE OLIVEIRA, 

EVERSON JONATAS DA CRUZ VENEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente 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.: 819626 Nr: 25897-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FERREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 384995 Nr: 21028-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON RODRIGUES ALVES ME, ROBSON 

RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12.546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA APARECIDA 

MARTINS MENDES - OAB:

 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.: 338196 Nr: 9114-76.2008.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON RODRIGUES ALVES - ME, ROBSON 

RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR FRANCISCONI SILVA 

FILHO - OAB:7954, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, CELSON MARCON - OAB:11340-A/MT, GUILHERME 

DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366/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 Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1054798 Nr: 48670-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CORREA DE OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - 

OAB:6504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 
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FLORES - OAB:9.708-A, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - 

OAB:18116/DF

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte requerida da decisão de fls 108 para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito:Vistos etc. I – Compulsando detidamente os autos, pelo que 

consta na petição inicial e na contestação, por ora, tenho como razoável 

aceitar o depósito do valor das parcelas contratadas, pois tais depósitos 

não trarão prejuízo ao Banco requerido. (...). Desta forma, presentes os 

pressupostos legais, defiro o pleito de antecipação de tutela, todavia, EM 

PARTE e CONDICIONADO ao depósito em juízo do valor contratado das 

prestações vencidas, devidamente corrigidas até a efetiva data de 

depósito. Assim, intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consigne em juízo o valor de todas as prestações vencidas 

acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária calculada 

pelo INPC e multa de 2%, tendo como o valor a prestação contratada, qual 

seja R$ 535,51 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos). (...). Havendo a consignação em juízo dos valores conforme 

determinado, intime-se o requerido para que, no prazo de 48 horas, 

promova a exclusão do nome da requerente de quaisquer órgãos de 

proteção ao crédito que eventualmente tenha sido incluído e que venha a 

se abster de realizar novas inclusões até ulterior deliberação e concedo a 

manutenção da posse do veículo financiado em favor da requerente até 

ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, 

limitado ao valor do veículo conforme tabela FIPE (artigo 497 do Código de 

Processo Civil).II – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1128485 Nr: 22385-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALLAGO CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EPP, OSVALDO DALL'AGO

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

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 837552 Nr: 42351-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA LASTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B-MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fl. 28.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811070 Nr: 17571-24.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET BRASIL CONSULTAS COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 97319 Nr: 12810-33.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GONÇALVES DE JESUS, EMERSON 

PACHECO DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELVIN AGUIAR DE 

AMORIMRONDON - OAB:23841

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para os executados 

comprovarem nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, nos termos doa art.854 §3ª II do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1138125 Nr: 26605-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ COPERTINO LINS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65.628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

14/05/2018) requer de dilação de prazo ( 15 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1208937 Nr: 8064-97.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS SANTANA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

METO - OAB:11.367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Certifico que a Contestação de fls. 41/57, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 893232 Nr: 25382-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES, MARCIA 

BETANIA DA SILVA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, 6º SERVIÇO 

NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:9700-E/MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR 

- OAB:OAB/MT 13.565, NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - 

OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:4.497/MT

 CERTIFICO que, o despacho de fls. 322 foi publicada no DJE, porém nesta 

publicação não constou o nome do advogado da parte requerente, assim, 

o nome foi devidamente cadastrado no Sistema Apolo e remeto nova 

publicação do despacho para INTIMAR A PARTE REQUERENTE:

 Vistos etc.

Diante da petição e documentos apresentados pelo banco às fls. 319/321, 

intimem-se os requerentes para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 849262 Nr: 52492-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRONICA CENTRO OESTE LTDA - ME, 

CELIA MARIA BARROS LAMONACA

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

OAB:OAB/RS 43.621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 52492-09.2013.811.0041

Vistos, etc...

A parte autora aporta petitório aos autos, pugnando pelo deferimento de 

arresto on-line, cf. fls. 167/167-verso.

Todavia, INDEFIRO, por ora, o pleito vindicado.

Digo isso porque não houve a tentativa de citação da Sra. Célia Maria 

Barros Lamonaca, mostrando-se a medida perseguida gravosa nesta 

quadra processual, diante dos elementos existentes nos autos.

Contudo, tentada a citação da ré supramencionada, não há óbice ao 

deferimento da medida perseguida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU 

EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. 

CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 

11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 

PROVIMENTO.

1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, 

de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura 

penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado 

não ser encontrado para citação.

2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o 

arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por 

analogia).

3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o 

pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora 

(CPC, art. 654).

4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line , a ser 

efetivado na origem”. (STJ, T4 - Quarta Turma, REsp 1.370.687/MG, Rel. 

Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 04/04/2013, p. DJe 15/08/2013).

 Dessa forma, determino a citação da executada Sra.Célia Maria Barros 

Lamonaca, fazendo constar as orientações da decisão de fls. 138.

 Após, ultimadas as diligências, façam-me os autos conclusos.

Recolhidas as despesas de condução do Oficial de Justiça, expeçam-se 

mandado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 370801 Nr: 7253-21.2009.811.0041

 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: ROBSON RODRIGUES ALVES ME, ROBSON 

RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE AREENDAMENTO 

MERCANTIL, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, SUE 

ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/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): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 895807 Nr: 26951-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 288.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1056138 Nr: 49194-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILAMIR JOSE MANTOANI, YURI DE BRITTES 

MANTOANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Diante da certidão de fls. 33, não foram encontrados os 

executados. Aliados ao contexto processual estão os comandos do art. 

854, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, que indicam o 

dinheiro como primeira opção para assegurar a efetivação de futura 

penhora para garantir a execução. (...) Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, constituo como Auto de Arresto o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Expeça-se mandado para que o Sr. Oficial 

de Justiça cumpra o §1º do art. 830 do CPC. Após, intime-se o exequente 

para o integral cumprimento do §2º do art. 830 do CPC. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se 

formalizará o arresto quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 
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saldar as custas processuais. Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, providencie o 

exequente o regular andamento do feito com a citação dos executados no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se os necessários. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005637-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT 

(AUTOR)

SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

ENDUCACAO DA UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1005637-76.2018.8.11.0041. AUTOR: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT, SINDICATO DOS TRABALHADORES 

TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM ENDUCACAO DA UNIV FEDERAL DE 

MATO GROSSO RÉU: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos etc. 

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada ajuizada 

pela Associação dos docentes da Universidade Federal do Estado de 

Mato Grosso - ADUFMAT e Sindicato dos Trabalhadores em Educação da 

Universidade Federal de Mato Grosso – SINTUF/MT em face da GEAP – 

AutoGestão em Saúde. Alega que “os substituídos são servidores ativos, 

inativos e seus pensionistas vinculados ao quadro de pessoal das 

instituições federais de educação básica, profissional e tecnológica e 

mantêm vínculo contratual com a GEAP Autogestão em Saúde por força de 

Convênio por Adesão firmado entre esta e a União Federal (Convênio n. 

001/2013), para a prestação de assistência à saúde suplementar.” (sic) 

Salienta que, por meio da Resolução/GEAP/CONAD n. 269, de 21 de 

dezembro de 2017, o Conselho de Administração da GEAP Autogestão em 

Saúde estabeleceu reajuste abusivo sobre os valores de contribuição nos 

Planos GEAP-Referência, GEAPEssencial, GEAPClássico, GEAPSaúde, 

GEAPSaúde I e II, GEAP-Referência Vida e GEAPSaúde Vida, vigentes a 

partir de 1º de fevereiro de 2018. Pontua que, se considerados os valores 

de contribuição integral, tem-se que o reajuste praticado corresponde ao 

percentual de 19,94%, índice superior ao índice inflacionário previsto do 

ano de 2017 (IPCA 2,95%). Enfatiza que “o referido índice de custeio e o 

percentual de 13,55% autorizado pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS para reajustar osplanos individuais no período de maio 

de 2017 a abril de 2018[1], tem-se que, se considerados os valores de 

contribuição individual (valores efetivamente devidos por cada 

beneficiário), o percentual mínimo de reajuste equivale, em verdade, a 

23,27% (no Plano GEAP-Referência, faixa etária 59 ou +, faixa de 

remuneração acima de R$ 7.500,00).” (sic) Ressalva que o reajuste 

mínimo referido sequer corresponde ao percentual médio aplicado à maior 

parcela dos beneficiários e que equivale a valor 50% maior na 

contribuição dependendo das faixas etária e de remuneração, mas que 

pode alcançar até 143,71% (Plano GEAP-Referência, faixa etária 0 a 18, 

faixa de remuneração de 1.500,00 a 1999,00). Pondera que, sob a habitual 

justificativa de que é necessário garantir o equilíbrio econômico-financeiro 

dos planos e a solvência e liquidez da GEAP Autogestão em Saúde no ano 

de 2018, o Conselho de Administração, responsável pela definição da 

política geral de administração da entidade e dos planos de saúde, 

implementou valores de contribuição impraticáveis pelos beneficiários. 

Assevera que, diante da apontada abusividade em relação às 

contribuições fixadas pelo Conselho de Administração da GEAP 

Autogestão em Saúde através da Resolução/GEAP/CONAD n. 269, almeja 

a sua revisão, de modo a assegurar tanto o equilíbrio 

econômico-financeiro quanto a permanência dos beneficiários, seus 

substituídos, nos planos de saúde praticados pelo orgão. Requer, a título 

de liminar, a suspensão do reajuste sobre os valores integrais e 

individuais devido a título de contribuição aos planos de assistência à 

saúde ofertados pela GEAP Autogestão em Saúde e consubstanciados na 

Resolução/GEAP/CONAD n. 269, de 21/12/2017, vigentes desde 1º de 

fevereiro de 2018, bem como a sua substituição até o julgamento definitivo 

desta lide, pelo índice de reajuste de 13,55%, autorizado pela Agência 

Nacional de Saúde para os planos de assistência à saúde contratados 

individualmente, comprovando-se nos autos o atendimento da 

determinação, sob pena de multa diária. A petição inicial foi instruída com 

documentos em formato PDF (“Portable Document Format”). Este Juízo 

determinou a regularização da representação coletiva da Associação dos 

docentes da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso – ADUFMAT, 

o que foi procedido, nos termos da petição (Id. 13243446) e documento a 

ela anexo (Id. 1323470). É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, 

reputo sanada a representação coletiva da Associação Autora, diante da 

juntada aos autos da Ata da Assembleia realizada, deliberando o ingresso 

da presente ação coletiva (Id. 1323470). Cumpre destacar que o artigo 12 

da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) preceitua que “poderá o juiz 

conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão 

sujeita a agravo”. Os requisitos para a concessão da medida liminar na 

ação civil pública são a existência de plausibilidade do direito afirmado pela 

parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse 

direito (periculum in mora). De fato, dispõe o § 3º do artigo 84 do Código de 

Defesa do Consumidor que “sendo relevante o fundamento da demanda e 

havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz 

conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu”. 

Vê-se assim, que o caso em exame exige a presença dos requisitos do 

fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do § 3º do artigo 84 do 

Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre os requisitos 

necessários à concessão da liminar em ações coletivas que tenham por 

objeto obrigações de fazer e de não fazer. Ademais, embora o pedido 

formulado possua natureza de antecipação de tutela, os requisitos para a 

concessão da medida liminar na ação civil pública são a existência de 

plausibilidade do direito afirmado pela parte (fumus boni iuris) e a 

irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora), 

requisitos esses que são menos rígidos que os exigidos à tutela de 

urgência de natureza antecipada. Vale ressaltar, que não há óbice legal 

em se aplicar tais requisitos em determinados casos de antecipação de 

tutela, pois o próprio Código de Processo Civil prevê tal hipótese, como 

ocorre em casos de obrigações de fazer. Na mesma trilha, inclina-se a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Observe-se: 

“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR 

- PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO – PRAZO NÃO 

RAZOÁVEL PARA CUPRIMENTO - AMPLIAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido de liminar em ação civil 

publica deve ser deferido quando presentes os seus requisitos (fumus 

boni iuris e periculum in mora). O prazo de cumprimento de liminar 

concedida deve ser ampliado quando fixado de forma não razoável”. 

(TJMT. 4ª Câmara Cível. Des. José Silvério Gomes. Agravo de Instrumento 

nº 38154/2009. Data de julgamento: 21.9.2009) “EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - DEFERIDA - PRESENTE 

OS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - 

RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Deve ser mantida a 

decisão recorrida que ao deferir liminar nos autos da ação civil pública, 

observou os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris”. (TJMT. 

1ª Câmara Cível. Rel. José Mauro Bianchini Fernandes. Agravo de 

Instrumento nº 5169/2008. Data de Julgamento: 24.11.2008). Denota-se da 

jurisprudência, que os demais Tribunais pátrios comungam de modo 

idêntico. “Ementa - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA DE 

GOVERNO. IMPLANTAÇÃO DE 23 CONSELHOS TUTELARES NO DISTRITO 

FEDERAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 

ART. 3º DA LEI DISTRITAL Nº 2.640/2000. CAUSA DE PEDIR. COM INAÇÃO 

DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

DECISÃO POR MAIORIA. A JURISPRUDÊNCIA VEM SE INCLINANDO PARA 

A POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E DIANTE DAS NUANCES 

DO CASO CONCRETO, DE MEDIDAS DE CARÁTER SATISFATIVO DESDE 

QUE PRESENTES OS PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DO FUMUS BONI 

IURIS E O PERICULUM IN MORA E SEMPRE QUE A PREVISÃO REQUERIDA 

SEJA INDISPENSÁVEL À PRESERVAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO DE FATO 
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QUE SE REVELE INCOMPATÍVEL COM A DE MORA NA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NO CASO CONCRETO, COMO BEM RESSALTOU O 

BRILHANTE VOTO DO EXMO. DES. RELATOR, VOTO VENCIDO, E A 

PRÓPRIA DECISÃO OBJURGADA, A FALTA DE INSTALAÇÃO DE NOVOS 

CONSELHOS TUTELARES VIOLA, DE MODO IMEDIATO, OS DIREITOS E 

INTERESSES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE TODO O DF. O PODER 

JUDICIÁRIO VEM INTERPRETANDO AS NORMAS PROGRAMÁTICAS DE 

FORMA A NÃO TRANSFORMÁ-LAS EM PROMESSAS CONSTITUCIONAIS 

INCONSEQUENTES. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO”. (TJDF. 1ª 

Turma Cível. Classe do Processo: 2009 00 2 006335-5 AGI - 

0006335-54.2009.807.0000 Rel. Natanael Caetano. Data de Julgamento: 

02.9.2009). “EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. I - O 

deferimento ou denegação de liminar submete-se ao poder geral de 

cautela do juiz, segundo o princípio do livre convencimento, de acordo com 

a adequada avaliação do conjunto probatório carreado aos autos, com 

destaque para a arguição dos pressupostos autorizadores da medida - 

fumus boni juris e periculum in mora. Ausentes tais requisitos e não 

demonstrada a incompatibilidade ou ilegalidade da decisão, mister a sua 

manutenção. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJGO. 5ª Câmara 

Cível. Agravo de Instrumento: 494755-13.2009.8.09.0000. Rel. Carlos 

Roberto Favaro. Data de Julgamento: 05.8.2010). Identificados os 

requisitos essenciais para o deferimento da tutela de urgência, “in casu”, 

verifica-se que, ao menos em sede de cognição não exauriente, que a 

presença de um deles não restou comprovada. Impende salientar que não 

está presente o “fumus boni iuris” para o deferimento da liminar, pelo 

motivo que doravante passa-se a delinear. Em sede de cognição sumária, 

reconheço a existência de óbice instransponível à concessão da tutela de 

urgência postulada, pois não vislumbro, a esta altura, a probabilidade de 

pertinência do direito invocado, diante da existência de fortes indícios de 

que a Ré não diz respeito a mera administradora de planos de saúde como 

as demais, tratando-se de uma entidade fechada de previdência 

complementar, multipatrocinada e sem fins lucrativos, tendo como 

finalidade, entre outras, a manutenção, administração e execução de 

planos solidários de saúde suplementar, o que afasta, prima facie, a 

necessidade de observância aos reajustes fixados pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS), bem como à variação dos custos 

médicos-hospitalares estimados pela Confederação Nacional de Saúde 

para o exercício 2017. Aliás, da análise dos fatos exarados na petição 

inicial e dos documentos encartados aos autos, não vislumbro, até prova 

em contrário, a abusividade ou ilegalidade do reajuste de 19,94%, 

referente ao exercício de 2018. A propósito, aparentemente, não há uma 

disparidade gritante entre o reajuste estabelecido pela 

Resolução/GEAP/CONAD n. 269/2017 do Conselho de Administração da 

GEAP Autogestão em Saúde e o aprovado pela Agencia Nacional de 

Saúde para os planos individuais, o que afasta, a priori, a convicção sobre 

a provável abusividade/ilegalidade do reajuste aplicado. Com efeito, 

apenas quando do aprofundamento na seara do mérito do processo, é 

que se poderá perquirir, de modo definitivo, sobre a eventual 

abusividade/ilegalidade do referido reajuste, ou seja, se é proporcional ou 

não ao índice de sinistralidade e aos custos dos serviços prestados. No 

que diz respeito à alegação das Autoras de ocorrência de reajuste 

excessivo em razão da faixa etária, aparentemente, o índice de reajuste 

foi aplicado de forma linear a todas as faixas etárias. Pois bem, em tese, 

não se afigura razoável reputar abusivos os reajustes aplicados, nos 

exercícios de 2016 e 2017, pelo GEAP, diante da singularidade de cada 

período e da ocorrência de regulamentação e motivação estanques, 

resultantes das variações ocorridas no ano correspondente. No mais, os 

reajustes dos exercícios de 2016 e 2017 encontram-se sub judice 

(processos eletrônicos nº 35506-72.2016.811.0041 – cód. 1158996 e PJE 

nº 1006762-16.2018.8.11.0041), não cabendo a análise sobre sua 

pertinência ou não nestes autos. Destarte, diante do exposto, a esta 

altura, indefiro a medida liminar postulada, pelas razões acima expostas. 

Ademais, considerando-se que, nos termos do art. 3º, § 3º, do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), a “conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial”, com base no artigo 334 do novo 

Código de Processo Civil, designo audiência de Conciliação para o dia 21 

de agosto de 2018, às 09:00 horas. Cite-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência, fazendo consignar 

no mandado que a ausência injustificada, de qualquer das partes, é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, que se caracterizando 

será imposta as sanções previstas em lei (art. 334, §8º, novo CPC). Na 

audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo para apresentação de 

contestação (art. 335 do novo CPC). Ademais, deverá o Ministério Público, 

na condição de custos legis, nos termos do art. 5º, § 1º da Lei nº 

7.347/85, ser intimado para, querendo, comparecer à audiência de 

Conciliação. Expeça-se o necessário, intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 

26 de junho de 2018. (Assinatura Eletrônica) Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1014415-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO (EMBARGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - SP176019-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1014415-35.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS 

EIRELI EMBARGADOS: FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO, 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Corrija-se o nome da ação, para constar que se trata de Embargos de 

Terceiro. Cuida-se de Embargos de Terceiro ajuizado por Sportcars 

Comercio e Locação de Veículos Eireli, em desfavor do Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso e de Fernando Augusto Canavarros Infantino, 

requerendo, liminarmente, que seja cancelada a indisponibilidade que 

recaiu sobre o veiculo Mercedes Benz C-200 CGI, PRETA, ano 2012/2012, 

placa OGN 4449, Chassi WDDGF4JWOCA716313, Renavam 

00468449370, decretada nos autos da ação civil por ato de improbidade 

administrativa n.º 1007336-39.2017.811.0041, onde figura como requerido 

o embargado Fernando Augusto Canavarros Infantino. Alega, em síntese, 

que no dia 06/04/2017, adquiriu o veiculo acima descrito do embargado 

Fernando Augusto Canavarros Infantino pelo valor de R$62.000,00, por 

meio de contrato particular de compra e venda, cujo pagamento foi 

implementado em 12/04/2017. Relata que enviou o referido veículo para a 

cidade de Ribeirão Preto/SP, onde foi vendido em 05/05/2017, no entanto, 

a compradora, ao tentar fazer a transferência para o seu nome, foi 

impedida devido a ordem de indisponibilidade decretada por este Juízo. 

Afirma que adquiriu o veículo onerosamente e de boa-fé antes do registro 

do impedimento judicial e que, por diversas vezes, entrou em contato com 

o embargante para que solucionasse a questão, com a retirada da 

indisponibilidade, contudo, não obteve êxito, de modo que o negócio 

realizado em Ribeirão Preto foi desfeito e o veículo foi transportado de 

volta a Cuiabá, onde permanece na posse do embargante. Sustenta que 

cumpriu sua obrigação no negócio, efetuando o pagamento integral, e a 

indisponibilidade do bem constitui vício redibitório que, se o embargante 

tivesse conhecimento, tornaria inviável a compra do veículo. Assevera 

que quando o negócio foi realizado, não havia nenhum impedimento e até o 

dia 09/05/2017, ocasião em que o embargado Fernando assinou o recibo 

do veículo, este não mencionou qualquer possibilidade de transtorno 

futuro, nem mesmo a existência da ação civil pública. Informa que diante 

da impossibilidade de resolver a questão de forma extrajudicial, 

diretamente com o embargado Fernando, ajuizou também ação para 

ressarcimento dos danos materiais, morais e lucros cessantes, bem como 

a retirada do gravame, a qual tramita perante o Juízo da 3ª Vara Cível 

desta Capital, sob n.º 1008284-44.2018.8.11.0041. Com a inicial, vieram 

copias do contrato particular de compra e venda; comprovantes de 

transferência bancaria; notas fiscais de transporte; declaração e cópia do 

Certificado de Registro do Veículo. Inicialmente, o feito foi distribuído à 8ª 

Vara Cível desta Capital, sendo posteriormente redistribuído. Decido. 

Sobre a liminar pleiteada na inicial, o art. 294, do Novo Código de Processo 

Civil dispõe que a tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou 

evidência. Na tutela de urgência, tem-se como pressuposto o “risco de 

dano” que exige a prolação de decisão fundada em cognição sumária 

acerca da existência do direito. Já a tutela de evidência, não se faz 

necessária a demonstração de perigo de dano, mas exige-se que a 
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probabilidade da existência do direito seja maior, ainda que no âmbito da 

cognição sumária. No caso vertente, o embargante não logrou êxito em 

demonstrar, satisfatoriamente, que preenche os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência. Analisando os documentos que instruem 

o pedido, verifica-se que no extrato do veículo placa OGN 4449 obtido 

junto ao DETRAN/MT, consta anotação de indisponibilidade decretada nos 

autos da ação civil de responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa em trâmite perante este Juízo sob n.º 

1007336-39.2017.811.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Fernando Augusto Canavarros Infantino, 

dentre outros. No caso, o negócio entabulado entre a empresa 

embargante e o embargado Fernando, que teria ocorrido em 06/04/2017 

está representada por contrato particular de compra e venda sem 

qualquer registro, nem mesmo reconhecimento de firma dos contratantes e 

identificação das testemunhas que os subscreveram. Também, o 

pagamento ocorreu em data posterior, mediante transferência bancaria e 

um dos depósitos foi realizado em conta de titularidade de terceira pessoa. 

Ainda, ao que consta, a venda não foi comunicada ao DETRAN, na época 

do negócio, e o recibo de venda do veículo somente foi assinado em 

09/05/2017. Por outro lado, a petição inicial da referida ação civil por ato 

de improbidade administrativa foi protocolizada em 14/03/2017 e a decisão 

que decretou a indisponibilidade foi proferida em 28/04/2017. Denota-se, 

assim, que mesmo na hipótese de ser considerado válido o negocio inicial, 

quando este ocorreu já havia sido ajuizada a ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Quando o recibo 

do veículo foi assinado, a ordem de indisponibilidade já havia sido 

decretada na ação civil pública n.º 1007336-39.2017.811.0041. Destarte, a 

prova pré-constituída não se mostra inequívoca. Também não se verifica a 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o embargante 

já ajuizou ação civil para ser indenizado pelas perdas e danos 

decorrentes do negócio, como informou na petição inicial, cujo processo 

tramita perante a 3ª Vara Civil desta Capital, sob n.º 

1008284-44.2018.811.0041. Desse modo, não se verifica, neste momento 

processual de cognição não exauriente, a plausibilidade do direito do 

embargante, de modo que a tutela pretendida pelo embargante seja 

atendida. Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Citem-se os 

requeridos para contestar os embargos (art. 679, NCPC). Traslade-se 

cópia desta decisão para a ação principal n.º 1007336-39.2017.811.0041, 

bem como proceda-se a associação no sistema. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024464-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON HIDEO NAKAYAMA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALMEIDA JUNIOR OAB - RO1370 (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA OAB - RO3593 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA (DEPRECADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1024464-72.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: NEWTON HIDEO NAKAYAMA DEPRECADO: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Vistos etc. Designo a audiência para 

o dia 23/08/2018, às 14h30min. Considerando que a testemunha a ser 

ouvida foi arrolada pelo requerido e este não é beneficiário da gratuidade 

da justiça, a defesa deverá promover a intimação da testemunha para que 

compareça perante este Juízo, na data e horário acima, nos termos do art. 

455, caput, e §§1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se as 

partes e comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

junho de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024464-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON HIDEO NAKAYAMA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALMEIDA JUNIOR OAB - RO1370 (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA OAB - RO3593 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA (DEPRECADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1024464-72.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: NEWTON HIDEO NAKAYAMA DEPRECADO: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Vistos etc. Designo a audiência para 

o dia 23/08/2018, às 14h30min. Considerando que a testemunha a ser 

ouvida foi arrolada pelo requerido e este não é beneficiário da gratuidade 

da justiça, a defesa deverá promover a intimação da testemunha para que 

compareça perante este Juízo, na data e horário acima, nos termos do art. 

455, caput, e §§1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se as 

partes e comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

junho de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017982-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA BUSSOLARO BARABA OAB - RO5466 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JEOVANNY BRASILEIRO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1017982-74.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MARCELL DE OLIVEIRA Vistos etc. Designo a audiência para 

o dia 01/08/2018, às 14h30min. Intime-se a testemunha, consignando as 

advertências legais. Intimem-se as partes e comunique-se o Juízo 

deprecante. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 88744 Nr: 1665-92.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 Autos do processo nº 1665-92.1993.811.0041 – Id. 88744.

Vistos etc.

Intimados o Ministério Público Estadual e o Estado de Mato Grosso para 

apresentarem os dados bancários da conta única do Estado de Mato 

Grosso beneficiário da transferência deferida nos autos, o Ministério 

Público informou à fl. 638 a Conta Corrente n° 1.041.820-2, Agência 

3834-0 do Banco do Brasil, tendo como favorecida a Secretaria de 

Educação, Esporte e Lazer, conforme documento juntado à fl.640.

Frente às informações prestadas, defiro a expedição de alvará em favor 

da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer no montante de R$ 86.610,43 

(oitenta e seis mil seiscentos e dez reais e quarenta e três centavos), 

cujos dados bancários foram informados à fl. 640.

Defiro a transferência do valor remanescente vinculado a este Juízo, até 

zerar a conta, para o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar do 

Colégio Liceu Cuiabano, inscrito no CNPJ nº 02.587.001/0001-00, conta 

corrente 25-382-0, agência 3325-1, Banco do Brasil S.A, para que a 

própria comunidade escolar efetue a aquisição dos móveis e 

equipamentos que integrarão a referida biblioteca móvel.

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

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017590-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHAN MATOS DA SILVA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON CARDOSO JUNIOR OAB - MT13958/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO NATAL REIS MAGOS LTDA - EPP (RÉU)

DARSLEY LUIZ BORGES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1017590-71.2017.8.11.0041 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 manifesta-se acerca da certidão negativa juntada na 

carta precatória, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 29 de junho de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000151-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE PEDROSA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETERSON PABLO CARVALHO DE MENESES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1000151-47.2017.8.11.0041. AUTOR: LIDIANE PEDROSA DE FIGUEIREDO 

RÉU: PETERSON PABLO CARVALHO DE MENESES Vistos etc. Defiro a 

gratuidade processual nos termos da Lei 1.060/50. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Intime-se o executado[1] 

pessoalmente, para, em 03 (três) dias, pagar o débito exequendo, 

correspondente ao mês de junho/2018, totalizando R$ 357,27 (trezentos e 

cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), bem como as prestações 

que vencerem no curso da presente ação, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuar a quitação sob pena de protesto judicial e de 

prisão civil, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte devedora, para efetuar o depósito da pensão alimentícia, diretamente 

na conta bancária da parte autora, perante a Caixa Econômica Federal, 

agência 2295, operação 013, conta poupança n° 28674-8, em nome de 

Luís Pedroso Figueiredo. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presente como mandado de intimação. 

Notifique-se o nobre Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

25 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Peterson Pablo Carvalho de Meneses, Endereço: 

Rua Rondonópolis, Quadra 12, Casa 01, CPA 2, Cidade: Cuiabá-MT, ZONA 

06

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017673-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYRO LOMBARDI JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB - MT16583/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL BILIO LOMBARDI (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: 

1017673-53.2018.8.11.0041. AUTOR: JAYRO LOMBARDI JUNIOR RÉU: 

GABRIEL BILIO LOMBARDI Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da 

exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos 

cópia do acordo celebrado, bem como, do o documento do Autor, pois o 

colacionado no Id. 13782439 está ilegível, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017724-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE LEAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BARRETO ZARANZA (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: 

1017724-64.2018.8.11.0041. AUTOR: FRANCIELLE LEAO RÉU: CRISTIANO 

BARRETO ZARANZA Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para 

emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos cópia da certidão 

de nascimento da infante, documentos pessoais da Requerente, Título 

Executivo onde foram fixados os alimentos, bem como, para comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017599-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE CASSEMIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT0009689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1017599-96.2018.8.11.0041. AUTOR: CAROLINE CASSEMIRO SILVA RÉU: 

SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando 

aos autos cópia da procuração da autora, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015878-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA VITAL DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015878-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA HELENA VITAL DE 

FRANCA REQUERIDO: ANTONIO EDUARDO DE FRANCA Vistos etc. 

Analisando-se atentamente a inicial, bem como os documentos que a 

instruem, verifica-se não haver fundamento, para o deferimento da 

gratuidade da justiça pretendida, a se auferir pelos bens amealhados, que 

não se coadunam com a alegada pobreza, razão pela qual, indefiro o 

pedido de gratuidade, pelo que concedo, excepcionalmente, o 

recolhimento das custas processuais ao final do processo, com 

fundamento no provimento 18/2012 CGJ. Outrossim, intime-se a ilustre 

subscritora da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, trazendo 

aos autos, sob pena de extinção: 1) O endereço dos pais do de cujus, se 

vivos forem, ou, no caso de já falecidos, as certidões de óbito; 2) Retifique 
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o valor da causa, tendo em vista que o valor do veículo mais o valor 

narrado na preambular devem ser somados, nos moldes do art. 292 do 

Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, a culta advogada para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, deposite em conta judicial o valor que faz jus o 

de cujus, referente ao crédito previdenciário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 

de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003537-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MARTINS MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

gabriel monteiro (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESPECIALIZA 

DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1003537-51.2018.8.11.0041. AUTOR: ELIZA MARTINS MONTEIRO RÉU: 

GABRIEL MONTEIRO Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização 

Judicial, requerido por Eliza Martins Monteiro, visando o levantamento de 

saldo de conta poupança, em nome de Gabriel Monteiro. Consta dos autos 

que, Gabriel Monteiro, falecido na data de 07/01/2018 – id. 11790834, foi 

casado com a autora, Eliza Martins Monteiro, sob o regime da comunhão 

Universal de bens – id. 11790834 e que deixou oito herdeiros, Willian 

Gabriel Monteiro, Wilson Martins Monteiro, Wilcy Martins Monteiro, Wises 

Martins Monteiro, Wiltis Monteiro dos Santos, Wildis Conceição Monteiro 

Maciel da Cruz, Elisabeth Martins Moteiro e Evellyn Maria Monteiro. 

Infere-se que, o de cujus deixou bens a inventariar, consistentes em saldo 

de conta poupança de R$ 699.538,50 (seiscentos e noventa e nove mil 

quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), perante a Caixa 

Econômica Federal e veículos, localizados por meio do sistema RENAJUD – 

id. 12807921. Extrai-se das primeiras declarações que, os herdeiros 

renunciam em favor da autora aos direitos hereditários sobre a herança 

deixada pelo de cujus. Como se observa, a quantia bloqueada em muito 

excede o valor referido no art. 2º, da Lei 6.858/1980, que limita o 

levantamento de saldos bancários em até 500 OTNs (que hoje alcança a 

quantia de R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais)), não havendo 

outros bens, independentemente de inventário ou arrolamento, o que 

impõe, via de consequência, a observância do rito do inventário ou do 

arrolamento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – 

SALDO BANCÁRIO EM VALOR QUE SUPERA 500 OTN´S – CONVERSÃO 

EM ARROLAMENTO. I – Não existindo outros bens sujeitos a inventário, 

aos saldos bancários de contas de cadernetas de poupança e de fundos 

de investimentos de valor até 500 Obrigações do Tesouro Nacional, é 

cabível a expedição de alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento, nos termos da Lei n.º 6.858/1980. II – Quando requerido 

alvará em valor superior a 500OTN´s, em se tratando de procedimento de 

jurisdição voluntária que afasta a necessidade de aplicação da legalidade 

estrita (art. 723, p. único, CPC/2015), para solução do caso, em 

observância aos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida mais conveniente e oportuna pe a cassação da sentença de 

improcedência com a conversão do alvará em arrolamento, ordenando-se 

o regular processamento. (TJ-MG – AC: 10005150027299001 MG, Relator: 

Peixoto Henriques, Julgamento: 02/07/2017, Câmaras Cíveis/7ª Câmara 

Cível, Publicação: 12/07/2017). Outrossim, importante consignar que os 

veículos não poderão permanecer em nome do de cujus, sendo certo que 

o desconhecimento quanto à sua localização, não justifica sua exclusão 

da herança, já que os herdeiros deverão diligenciar para sua localização 

ou possível baixa perante o órgão competente. Diante do exposto, 

CONVERTO o presente procedimento em ARROLAMENTO SUMÁRIO, em 

observância ao disposto nos arts. 659 e seguintes do Código de Processo 

Civil, nomeando como inventariante a autora, Eliza Martins Monteiro, 

independentemente de compromisso, em virtude do rito ora adotado. A fim 

de viabilizar a conclusão do presente procedimento, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias: 1º. Junte aos autos às 

certidões negativas das fazendas públicas municipal, federal e estadual 

(expedida pela Procuradoria Geral do Estado em Cuiabá). 2º. Regularize a 

renúncia de direitos hereditários dos herdeiros, em observância ao 

disposto no art. 1.806, do Código Civil, a qual deverá se dar por meio de 

instrumento público ou termo judicial. 3º. Retifique as primeiras 

declarações, para que conste os veículos registrados em nome do autor 

da herança, assim como, eventuais débitos do espólio e forma de 

quitação, antes do levantamento da quantia depositada. Reforço que, a 

ausência de regularização de todo o patrimônio do espólio, impede a 

conclusão do procedimento e consequente levantamento da quantia 

depositada. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018310-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIAN KARLA SALES DE SOUZA (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: 

1018310-04.2018.8.11.0041. AUTOR: JOAO FERNANDES DE SOUZA RÉU: 

HELIAN KARLA SALES DE SOUZA Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, comprovando 

nos autos a conclusão do curso superior da requerida, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006212-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBSON ANTONIO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

KETURA BRUNA DE QUEIROZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ELIZANGELA ANTONIA DE QUEIROZ KUTXI (REQUERENTE)

VALMIRO ANTONIO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

CARLOS AUGUSTO ANTONIO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVAO DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1006212-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIZANGELA ANTONIA DE 

QUEIROZ KUTXI, HERBSON ANTONIO DE QUEIROZ, CARLOS AUGUSTO 

ANTONIO DE QUEIROZ, VALMIRO ANTONIO DE QUEIROZ, KETURA 

BRUNA DE QUEIROZ DO NASCIMENTO INVENTARIADO: JOSE ESTEVAO 

DE QUEIROZ Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se a 

existência de herdeira já falecida, que deixou uma filha, contudo, não se 

trata de herdeira pré-morta ao autor da herança, pelo que não há o que se 

falar em sucessão por representação, já que, por força do princípio da 

saisine, a herança se transmitiu no momento da morte que, no presente 

caso, se deu na data de 02/04/2000, ou seja, antes do óbito da herdeira, 

que se verificou na data 16/11/2002. Dessa forma, será exigido dos 

sucessores da herdeira falecida, a propositura de ação de inventário, 

arrolamento sumário ou pedido de autorização judicial, não havendo outros 

bens partilháveis, para o levantamento dos valores pertencentes ao 

espólio. Ante o exposto, INTIME-SE o inventariante, para que apresente as 

últimas declarações, acompanhadas de plano de partilha, no prazo de 05 

(cinco) dias. EXPEÇA-SE ofício à Conta Única do Tribunal de Justiça, para 

que realize a vinculação dos valores depositados aos presentes autos, 

conforme guia de depósito acostada ao id. 13725145. 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

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014557-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO (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: 

1014557-73.2017.8.11.0041. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA 

DO NASCIMENTO INVENTARIADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA DO 

NASCIMENTO Vistos etc. EXPEÇA-SE ofício ao Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde de Mato Grosso (CNPJ: 36.894.301/0001-53, com 

sede na Av. do CPA, s/nº, Bairro Morada da Serra, CEP: 78.050-902, 

Cuiabá/MT), para que realize a transferência de toda e qualquer verba não 

recebida em vida pela autora da herança, para conta judicial do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, vinculada a este processo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência. Outrossim, 

INTIME-SE o inventariante, para que junte aos autos o contrato de 

financiamento do veículo JEEP RENEGADE, esclarecendo quanto à 

eventual quitação do contrato, em face de seguro prestamista contratado, 

assim como, para que junte cópia integral da certidão de casamento, na 

qual constea averbação da separação judicial, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Com o decurso do prazo, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de 

junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012030-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYDSON WEIZMAN DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. W. D. D. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIA KAROLINY GONCALVES PAIXAO DELGADO OAB - 

059.360.971-96 (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 FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1012030-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOYDSON WEIZMAN DO 

VALE REQUERIDO: RHADASSA ELIZA WEIZMAN DELGADO DO VALE 

REPRESENTANTE: NADIA KAROLINY GONCALVES PAIXAO DELGADO 

Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial para emenda-la, 

em 15 (quinze) dias, retificando o polo passivo da presente ação, visto 

que o autor propôs a demanda em face da infante e não da genitora, bem 

como, para colacionar aos autos, a cópia do título onde consta a 

porcentagem, referente aos alimentos, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1015667-73.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE INVENTARIANTE, por 

meio do seu Advogado, para apresentar nos autos as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o art. 620 

do CPC, a contar da assinatura do Termo de Inventariante, ID. 13929511. 

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). CUIABÁ, 29 de junho de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026591-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO OLIVEIRA DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICERIO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT2685/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIANO GONCALVES DORILEO (REQUERIDO)

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 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1026591-80.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

MARCO AURELIO OLIVEIRA DORILEO PARTE RÉ: AURELIANO 

GONCALVES DORILEO INTIMANDO(A, S):TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/08/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Marco Aurélio 

Oliveira Dorileo, em face de Aureliano Gonçalves Dorileo. Esclarece a 

parte autora, que o curatelando, sua genitor, conta com setenta e três 

anos de idade e possui doença de Alzheimer – CID 10 G30 - id. 9621459, o 

que o impossibilita à prática dos atos da vida civil, já que a doença é 

degenerativa e de caráter irreversível. Custas recolhidas – id. 9625229.A 

ação foi recebida, por meio da decisão de id. 9740179, que nomeou o 

autor, curador provisório do curatelando. Na mesma oportunidade, foi 

determinada diligência, a fim de verificar se o curatelando possuía 

condições, para se apresentar em Juízo, bem como, a realização de 

estudo social. Termo de curatela provisória assinado, consta no id. 

10167233. Em cumprimento ao mandado de citação, constatou-se que, o 

curatelando “apresenta característica de debilidade mental, não me 

respondendo quando perguntei o seu nome; totalmente desconectado com 

a realidade; não deu nenhuma atenção às várias perguntas que lhe fiz”, 

nos termos da certidão, acostada ao id. 11190100.Relatório de estudo 

social consta no id. 11489860.O ilustre Ministério Público se manifestou 

pela nomeação de curador especial no id. 12017781, cuja nomeação se 

deu no id. 12210013, sendo a contestação por negativa geral, 

apresentada no id. 12463852.Parecer Ministerial pela procedência da 

ação, tornando definitiva a decisão que nomeou o autor curador do 

requerido – id. 12839373 .É o relatório.Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC.A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o curatelando conta hoje com 

setenta e três anos de idade, sendo portador de doença de Alzheimer – 

CID 10 G30, conforme comprovado, por meio de laudo médico de id. 

9621459, cuja doença, como se sabe, é degenerativa e, dificilmente 

reversível, o que o torna inviabilizado à prática dos atos de natureza civil, 

de caráter patrimonial. Por meio do estudo social realizado – id. 11489860, 
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foi possível constatar que o idoso recebe todos os cuidados necessários 

ao seu bem estar, morando numa casa ampla e confortável, contando com 

o auxílio constante da esposa e do curador provisório, que reside à uma 

rua da casa do mesmo, num condomínio fechado, o que demonstra ser a 

curatela, medida necessária neste momento. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de AURELIANO GONÇALVES DORILEO, tornando definitiva a 

decisão provisória, para que o autor pratique, em seu nome, os atos da 

vida civil, que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para 

sacar e receber os valores respectivos. Além disso, o curador poderá 

deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com 

as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curador, o requerente 

MARCO AURÉLIO OLIVEIRA DORILEO. Procedam-se as devidas 

anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. 

Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá- 

MT, 27 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian- Juíza de Direito Eu, OSVALDINA DELINDA DE 

MAGALHAES , digitei. Cuiabá - MT, 29 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 792005 Nr: 46098-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

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

OAB:14019, RAFAEL SILVA BARBOSA - OAB:11.510/MT, SUZANA 

PEREIRA LEITE MORAIS - OAB:12.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 792005

 Vistos etc.

 Defiro parcialmente o pedido de fls. 139, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias, para manifestação nos autos.

 Ultrapassado o prazo acima assinalado, intime-se a parte exeqüente, 

pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste seu 

interesse no prosseguimento da ação, requerendo o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1003032 Nr: 24733-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHFDLN, CFDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899/O, JOSE OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1003032

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Sirva cópia do presente, como mandado de intimação das partes.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1010907 Nr: 27958-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSS, LDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1010907

 Vistos etc.

 Defiro parcialmente o pedido de fls. 119 e, concedo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para manifestação nos autos.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, manifeste 

seu interesse no prosseguimento da ação, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Sirva cópia do presente, como mandado de intimação das partes.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 988910 Nr: 18036-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOF, PPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA MARTINS DE FREITAS - 

OAB:17460/O, ROSANA DIAS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

16.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 988910

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 112.

Determino a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, inciso III do CPC.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório desta 

Vara Judicial e, sem baixa na Distribuição.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 711336 Nr: 4380-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBH, TBH, MBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751, SILVIO SOARES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:10119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Douglas Wanderley 

Taques da Silva - OAB:16.583

 ..... intime-se a parte exequente, por meio de seu culto advogado, para 

que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob 

pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015933-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015933-94.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ELIZANGELA DOS SANTOS 

ALVES EXECUTADO: JOAO RIBEIRO DA SILVA Vistos etc. Em 

consonância com o parecer do digno Ministério Público (id. 13766318) e, 

diante de tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 921, inciso III 

e § 1º do Código de Processo Civil, DEFIRO o requerimento do id.13749120 

e, concedo a SUSPENSÃO da presente ação executiva, pelo prazo de 48 

(quarenta e oito) meses. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a 

parte exequente, por meio da nobre Defensoria Pública, para que, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do seu interesse no 

prosseguimento da presente ação, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção. Remeta-se ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

mensal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017953-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA ROSA SUCH OAB - MT24740/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: 

1017953-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DE JESUS CARVALHO 

Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do 

CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189). Nomeio como 

Curadora Provisória de José João Florentino de Carvalho, mediante 

compromisso, Maria de Jesus Carvalho, para que, pratique os atos da vida 

civil do curatelando que, envolvam gestão patrimonial e de recursos, 

inclusive, para sacar e receber, em seu nome, os valores respectivos. 

Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais 

representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 

84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ante as 

informações acerca do estado de saúde do curatelando, bem como, suas 

condições de locomoção estão afetadas, conforme consta em laudo 

médico do Id. 13776298, deixo, por ora, de determinar a sua entrevista. 

Cite-se o curatelando[1] dos termos desta ação, fazendo constar do 

mandado que, o mesmo poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) 

dias após a citação. No ato da citação, o ilustre Oficial de Justiça, deverá 

informar, se o curatelando, encontra-se em condições de locomoção para 

se apresentar em Juízo. Transcorrido o prazo da citação, sem 

manifestação da parte requerida, remetam-se os autos à culta Defensora 

Pública, Drª Gislaine Figueira Desto que, ora nomeio como curadora 

especial do beneficiário, conforme disciplina o art. 72, do CPC. Oficie-se o 

INSS, para que em 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se o curatelando, 

recebe algum benefício previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida 

cópia do prontuário e laudo médico, para ser juntado a estes autos. 

Outrossim, intime-se a ilustre advogada da parte requerente, para que, em 

05 (cinco) dias, traga aos autos a certidão de nascimento/casamento do 

curatelando. Como medida de celeridade e economia processual, sirva 

cópia da presente como mandado. Realize-se estudo social em 30 (trinta) 

dias. Notifique-se o douto Parquet. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] JOSÉ JOÃO FLORENTINO DE 

CARVALHO (CURATELANDO), endereço: Rua 2.400, Quadra 52, Casa 05, 

Bairro Jardim Imperial, CEP 78.075-640, Cuiabá/MT – ZONA 04.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023656-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRA VIANA DA SILVA SOUZA OAB - 015.967.941-94 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MANOEL DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023656-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ALEX VIANA DE SOUZA 

REPRESENTANTE: JAIRA VIANA DA SILVA SOUZA EXECUTADO: 

ALEXANDRE MANOEL DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença, requerido por Alex Viana de Souza, representado por sua 

genitora Jaira Viana da Silva, em face de Alexandre Manoel de Souza, 

devidamente qualificados nos autos. A ação foi recebida, nos termos da 

decisão de id. 9256905, que deferiu a gratuidade processual e determinou 

a intimação do requerido, para pagamento do débito alimentar em atraso, 

sob pena de protesto judicial e prisão civil, em observância ao rito do art. 

528, do CPC. No id. 13605019, a parte autora informou o cumprimento 

integral da obrigação alimentar em atraso, pugnando pela extinção da 

ação, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, diante do pagamento integral do débito ora executado. 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, 20 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1011706-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR BLANK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1011706-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCELO ANTONIO COSTA 

CARDOSO REQUERIDO: CLAIR BLANK Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Conversão de Separação Judicial em Divórcio, proposta por Marcelo 

Antônio Costa Cardoso, em face de Clair Blank, devidamente qualificados 

nos autos. Esclarece o autor que, se separou judicialmente da requerida, 

na data de 20/08/2008, por sentença proferida no processo nº. 230/2008, 

que tramitou perante a 2ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões de 

Cuiabá, contudo, até a presente data, não houve a respectiva averbação 

no Cartório de Registro Civil. Pleiteia a conversão da separação judicial em 

divórcio. A ação foi recebida – id. 12994614 e a requerida foi regularmente 

citada, oportunidade em que informou que não tem interesse em 

apresentar contestação à ação, conforme certificado no id. 13595982. 

Conforme esclarecido pelo próprio autor na inicial, não foi realizada a 

averbação da separação judicial, perante o cartório de registro civil em 

que fora realizado o casamento, o que se constata pela cópia de certidão 

de casamento, acostada ao id. 12989169. Dessa forma, entendo 

necessário o cumprimento da sentença que decretou a separação judicial, 

a fim de possibilitar a conversão da separação judicial em divórcio, razão 

pela qual, DECLINO da competência para processar e julgar a presente 

demanda e determino a imediata remessa do processo, para o douto juízo 

da 2ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões de Cuiabá. Expeça-se 

o necessário. Sem custas. Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037521-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA DANTAS TENUTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO BRUNO NOGUEIRA BORGES JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fabricio Ribeiro Nunes Domingues OAB - MT14544/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1037521-60.2017.8.11.0041. AUTOR: ANA GABRIELA DANTAS TENUTA 

RÉU: OTAVIO BRUNO NOGUEIRA BORGES JUNIOR Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Alimentos, proposta por Enzo Tenuta Nogueira 

Borges e Enrico Tenuta Nogueira Borges, representados por sua genitora 

Ana Gabriela Dantas Tenuta, em face de Otávio Bruno Nogueira Borges 

Junior, devidamente qualificados nos autos. Buscaram os autores, o 

recebimento da pensão alimentar em atraso, que alcançava a quantia de 

R$ 1.615,65 (mil seiscentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), 

referente aos meses de outubro à dezembro de 2017 – id. 11172049, mais 

as que se vencessem no curso do processo, sob pena de protesto e 

prisão civil. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 11277196, 

que deferiu a gratuidade processual e determinou a citação do requerido, 

para pagamento do débito alimentar em atraso, sob pena de protesto 

judicial e prisão civil. Citado, o requerido apresentou justificativa, afirmando 

que o desconto da pensão alimentícia é realizado diretamente em sua folha 

de pagamento, contudo, vem sendo realizado a menor, se propondo a 

pagar a diferença em três parcelas, proposta que não foi aceita pela parte 

autora, conforme se observa no petitório de id. 12208946. Instado a se 

manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou pela decretação da 

prisão civil do requerido – id. 12449357. Proferida decisão no id. 

12548268, determinando a intimação do requerido para pagamento, assim 

como, a expedição de ofício ao Município de Cuiabá-MT, para que 

promovesse o desconto do valor correto da pensão alimentícia. O 

requerido comprovou no id. 12621794, o depósito da quantia de R$ 

1.691,80 (mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos). A parte 

autora apresentou cálculo atualizado dos valores das parcelas que se 

venceram no curso do processo no id. 12760578, referente aos meses de 

janeiro à março de 2018, do qual intimado, o requerido comprovou o 

depósito do valor de R$ 3.351,56 (três mil trezentos e cinquenta e um reais 

e cinquenta e seis centavos), referente aos meses de janeiro à junho de 

2018 – id. 13704482. Foi expedido ofício ao Município de Cuiabá - id. 

13569516, conforme determinado no id. 12548268. Diante do exposto, e 

de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante do 

pagamento integral do débito ora executado. 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, 21 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029434-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL ALBERTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALBERTO DE SOUZA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029434-18.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ROSENIL ALBERTINA DE 

SOUZA INVENTARIADO: FRANCISCO ALBERTO DE SOUZA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Inventário, proposta por Rosenil Albertina de Souza, 

visando à obtenção da partilha dos bens deixados por Francisco Alberto 

de Souza, falecido na data de 23 de julho de 2017, conforme certidão de 

óbito, acostada ao id. 9986964. Consta dos autos que, o autor da herança 

era viúvo, que deixou nove herdeiros, Rosenil Albertina de Souza, 

Francisco Alberto de Souza Filho, Joilson Alberto de Souza, Alescio 

Alberto de Souza, Rosinete Albertina de Souza Comby, Adilson Alberto de 

Souza, Gonçalo Alberto de Souza, representado por sua curadora 

Doralice Maria de Melo, Rosana Albertina de Souza e Moacir Alberto de 

Souza e um acervo hereditário composto por um imóvel rural, de matrícula 

68.585 – id. 9986973, avaliado em R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais). 

A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 10413821, que deferiu 

provisoriamente a gratuidade processual, nomeou a autora Rosenil 

Albertina de Souza, inventariante e, ainda, determinou a apresentação das 

primeiras declarações, de certidão de inexistência de testamento, das 

certidões negativas de débito, perante às Fazendas Públicas, além da 

utilização dos sistemas conveniados, para buscas de ativos e bens, em 

nome do espólio. As buscas de bens restaram negativas – id. 10843955. 

Termo de compromisso consta do id. 11035340 e as primeiras 

declarações do id. 11145510, na qual figura o bem que será partilhado em 

quotas iguais entre os herdeiros, após sua alienação. A inventariante 

apresentou certidão de inexistência de testamento, certidão positiva de 

débitos, perante à Fazenda Pública Municipal do id. 11145535, que alcança 

o valor de R$ 106.755,16 (cento e seis mil setecentos e cinquenta e cinco 

reais e dezesseis centavos) e certidões negativas de débitos, perante às 

Fazendas Públicas Estadual e Federal, no id. 11145535. O ilustre Ministério 

Público se pronunciou no id. 13243372, pela concessão de autorização 

judicial para a venda do imóvel, ante a existência de dívidas do espólio e 

de interesse de incapaz, mediante o depósito da cota-parte do mesmo, em 

conta judicial, para levantamento somente mediante autorização judicial e 

prestação de contas. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO, por sentença, com fundamento nos artigos 487, 

inciso III e 647 e seguintes, do Código de Processo Civil, para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais, a partilha apresentada no id. 11145510, do 

bem e dívida deixados por FRANCISCO ALBERTO DE SOUZA, atribuindo 

aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros. EXPEÇA-SE alvará para 

venda do imóvel, integrante do espólio, cujo valor obtido deverá ser 

integralmente depositado em juízo para, após pagamento das dívidas, 

levantamento em observância à partilha realizada. Consigno que, a 

cota-parte, pertencente ao herdeiro curatelado, deverá permanecer 

depositada em juízo e, somente poderá ser levantada, mediante 

autorização judicial, ouvido o Ministério Público, e posterior prestação de 

contas. REVOGO a concessão da gratuidade processual, em face do alto 

valor do bem a ser partilhado. Transitada em julgado esta decisão, 

SOMENTE APÓS a juntada, aos autos, do comprovante do recolhimento 

das custas processuais, da certidão negativa, perante à Fazenda Pública 

Municipal e do comprovante de pagamento do ITCMD, remetam-se os autos 

à Fazenda Pública Estadual, para manifestação e, em seguida, não 

havendo impugnações, EXPEÇA-SE alvará judicial para levantamento dos 

valores que serão depositados em juízo, em decorrência da venda do 

imóvel. Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação. 

Custas pelos requerentes. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025329-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. C. F. (REQUERENTE)

LUCIANA BARROS CASTRILLON (REQUERENTE)

WENIS CLEY FERNANDES DE JESUS (REQUERENTE)

L. F. C. F. (REQUERENTE)

HILARIO RIBEIRO CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE DE BARROS CASTRILLON (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1025329-95.2017.8.11.0041. REQUERENTE: WENIS CLEY FERNANDES DE 

JESUS, LUCIANA BARROS CASTRILLON, LUIZ FERNANDO CASTRILLON 
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FERNANDES, ELOISY FERNANDA CASTRILLON FERNANDES, HILARIO 

RIBEIRO CASTRILLON INVENTARIADO: JANICE DE BARROS CASTRILLON 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário, proposta por Wenis Cley 

Fernandes de Jesus, visando à obtenção da partilha dos bens deixados 

por Janice Barros Castrillon, falecida na data de 19 de dezembro de 2014, 

nos termos da certidão de óbito, acostada ao id. 9472502. Consta das 

primeiras declarações que, a de cujus, encontrava-se separada de fato 

de Hilário Ribeiro Castrillon, há vinte e sete anos – id. 9472796 e, que 

deixou uma herdeira por direito próprio, Luciana Barros Castrillon e dois 

herdeiros por representação da herdeira pré-morta Fabiana Barros 

Castrillon – id. 9472463, Luiz Fernando Castrillon Fernandes e Eloisy 

Fernanda Castrillon Fernandes. Infere-se que, o acervo hereditário é 

composto por: 1º. Um imóvel residencial, localizado no Loteamento 

“desdobramento Pedra 90”, nesta cidade, de matrícula 97.973, com valor 

venal de R$ 40.391,09 (quarenta mil trezentos e noventa e um reais e 

nove centavos) - id. 9472735. 2º. Direito sobre imóvel residencial, 

localizado na Rua 12, Lote 41, Quadra 57, bairro Pedra 90, nesta cidade, 

com valor venal de R$ 48.820,64 (quarenta e oito mil oitocentos e vinte 

reais e sessenta e quatro centavos) - id. 9472735. A presente ação foi 

recebida, nos termos da decisão de id. 9761083, que concedeu a 

gratuidade processual, nomeou a herdeira Luciana Barros Castrillon como 

inventariante e determinou busca de bens, por meio dos sistemas 

conveniados. As buscas restaram negativas – id. 9983291. A certidão 

negativa de testamento, consta no id. 10073435 e as primeiras 

declarações no id. 10565924, que acompanharam plano de partilha dos 

bens. As certidões negativas de débitos, perante às Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal, constam do id. 10565937. Instado a se 

manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou pela avaliação dos 

bens do espólio ou pela juntada de declaração firmada por duas 

imobiliárias ou, ainda, pela indicação do valor venal, conforme constante 

no IPTU, nos termos do id. 11469319. A inventariante apresentou a 

atualização dos valores venais dos imóveis, referentes ao ano de 2018, 

no id. 12732397, com o que concordou o ilustre Ministério Público, nos 

termos constantes do id. 13309542. No id. 13697023 tem-se declaração 

de isenção do ITCMD. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO, por sentença, com fundamento nos arts. 487, inciso 

III e 647 e seguintes, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, a partilha apresentada no id. 10565924, dos bens 

deixados por JANICE BARROS CASTRILLON, atribuindo aos herdeiros por 

contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. Transitada em julgado esta decisão, 

remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual, para manifestação e, 

em seguida, não havendo impugnações, EXPEÇA-SE o formal de partilha. 

Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, arquivando-se 

os autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 27 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022534-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

andre castrillo (REQUERENTE)

ALESSANDRO CASTRILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA VAFA CASTRILLO (INVENTARIADO)

 

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 : 

1022534-53.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ANDRE CASTRILLO, 

ALESSANDRO CASTRILLO INVENTARIADO: VANDA VAFA CASTRILLO 

Visto. 1. Sobre o pedido de alienação do veículo do acervo hereditário (id. 

13599024, p. 2), verifica-se que não há litígio entre os herdeiros, que foi 

comprovado o recolhimento do ITCD (id. 13599013, p. 1), e que há outros 

bens que garantem o pagamento dos eventuais débitos com a Secretaria 

de Fazenda do Estado, da qual o inventariante informa que fará a juntada 

da certidão negativa no prazo de 5 (cinco) dias, e com a Prefeitura 

Municipal de Cuiabá (id. 13658455). 2. Outrossim, foram comprovados 

gastos com funeral e despesas hospitalares suportados pelos herdeiros 

(id. 13598904 e 13598965) que comportam ao ressarcimento. 3. Diante do 

exposto, defiro o pedido de alienação do veículo, formulado na petição 

com id. 13598852. 4. Determino, de outro turno, que o inventariante, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresente tradução da certidão de casamento 

juntada com id. 13598884 (CPC, art. 192, parágrafo único). 5. Expeça-se 

alvará. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016784-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. C. B. (RÉU)

 

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 : 

1016784-02.2018.8.11.0041. AUTOR: COSME BEZERRA DA SILVA RÉU: 

CHRISTIAN PINHEIRO COSTA BEZERRA Vistos. Cosme Bezerra da Silva e 

Christian Pinheiro Costa Bezerra ingressaram com a presente ação, 

visando extinguir, de forma consensual, a pensão alimentícia, nos termos 

da inicial. É o breve relatório. D E C I D O. Verifico que os requerentes são 

maiores e capazes e, consensualmente, pretendem a homologação do 

acordo por eles entabulado, extinguindo a obrigação alimentícia. Sendo 

assim, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado constante da petição inicial (id. 13689258), 

que passa a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. 

Expeça-se ofício para que, cessem os descontos em folha de pagamento 

do primeiro requerente, em relação ao alimentando Christian Pinheiro Costa 

Bezerra. Por fim, declaro resolvido o mérito desta ação, nos termos do art. 

487, inciso III, letra “b”, do Código de Processo Civil. Após, ao arquivo, com 

as baixas pertinentes. Defiro o pedido de gratuidade da justiça. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007818-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA RODRIGUES ESTRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT0013382A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007818-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA ELENA RODRIGUES 

ESTRAL REQUERIDO: MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL Vistos, Defiro 

o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 

e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Compulsando a inicial e os 

documentos acostados, verifico que o requerido foi qualificado como 

aposentado por invalidez, mas não foi comprovado nos autos, além disso, 

não consta atestado médico atualizado certificando a incapacidade mental 

do requerido. Portanto, venha aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de denegação da liminar, pela ausência de documentos que a 

autorizem. Decorrido o prazo, com ou sem atendimento pela requerente, 

voltem-me conclusos para decisão. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009635-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR TADEU REIS DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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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 : 

1009635-52.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARLI PEREIRA REIS 

REQUERIDO: HIGOR TADEU REIS DA COSTA 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 

pelo laudo médico, defiro o pedido de curatela provisória e nomeio a 

requerente Marli Pereira Reis, como curadora provisória, mediante 

compromisso. Considerando o teor da inicial, afirmando que o requerido 

encontra-se acamado, com sequela neurológica grave, respirando por 

traqueostomia, deixo de designar audiência de entrevista, previsto no art. 

751 do Código de Processo Civil, e determino seja procedido estudo 

psicossocial pela equipe técnica deste juízo, para comprovação da 

situação atestada, cujo relatório deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias. Com o laudo nos autos, dê-se ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011093-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

CELSO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1011093-07.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/[Casamento, Dissolução]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CELSO JOSE FERREIRA, 

GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA Parte Ré: Vistos. 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. 

Ressalto, entretanto, que esta sentença não está atribuindo ou 

certificando a propriedade do veículo HB20 placas QBR8782, tendo em 

vista o gravame que recai sobre o mesmo. Por fim, declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se de imediato o 

mandado de averbação. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se 

o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Defiro aos 

requerentes a gratuidade de Justiça. Cuiabá,MT, 10 de maio de 2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015805-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. M. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT0009066A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. Q. R. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1015805-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: KENNED ADAO MONTEIRO 

LISBOA REQUERIDO: SAMANTA QUIXABEIRA ROSA LISBOA Visto. 

Trata-se de ação de divórcio, partilha de bens, guarda unilateral de menor 

e alimentos em que a parte autora informa que há outra ação de divórcio 

em tramitação perante a 4ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, 

Processo n. 1002232-32.2018.811.0041, em fase de emenda da petição 

inicial. Dispõe o art. 58 do Código de Processo Civil que: "A reunião das 

ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão 

decididas simultaneamente." Outrossim, o art. 59 do CPC, prevê que: "O 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo." Com 

efeito, a primeira ação foi distribuída ao Juízo da 4ª Vara de Família e 

Sucessões desta Capital, de modo que é dele a prevenção para 

processamento e julgamento desta ação. Diante do exposto, declino a 

competência para o Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões desta 

Capital. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 356049 Nr: 26447-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHFS, CNFS, LDPFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:7.719-B/MT, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11060

 Processo nº. 2008/1005 – Código 356049

 Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl. 181, determino a intimação da parte 

autora, por carta de recebimento (AR), para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485, III, do Novo Código de Processo Civil.

 Caso não seja localizada no endereço por ela informado nos autos, 

publique-se edital, nos mesmos termos acima determinados.

 Sem prejuízo da intimação pessoal da parte autora, intime-se também na 

pessoa de seu advogado (a), pelo Diário da Justiça Eletrônico.

 Decorrido o prazo de manifestação, certifique-se, e, conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1023506 Nr: 33653-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSC, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA APARECIDA DA 

SILVA CRUZ - OAB:19.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 33653-62.2015 – Código 1023506

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Por meio da presente ação, a requerente busca a guarda da filha menor, 

a regulamentação das visitas paternas e a fixação de alimentos.

 Na decisão de fl. 48, foi fixada a verba alimentar em favor da menor, no 

importe de um salário mínimo e meio, e designada audiência de conciliação.

 À fl. 57 consta termo de audiência de conciliação, que resultou inexitosa 

ante a ausência das partes.

 À fl. 65 foi deferida a guarda da menor à mãe.

 À fl. 108 consta edital de citação do requerido, com a certificação de 

decurso de prazo sem manifestação à fl. 109.

 Às fls. 110/111 a parte autora requereu a nomeação de Curador Especial 

ao requerido.

 Às fls. 116/117 foi apresentada contestação por negativa geral.

 O parecer Ministerial foi lançado à fl. 120, pelo início da fase instrutória.

 Não há arguição de preliminares, como também não há irregularidades a 

sanar.

 Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de 

setembro de 2018, às 14h:30min.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 82426 Nr: 5086-17.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRMPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Processo nº. 5086-17.1998 – Código 82426

 Vistos.

 Em que pesem os argumentos declinados às fls. 129/130, ressalto que 

não foram suficientes para convencer este Juízo pela revogação do 

decreto prisional de fls. 113/114, já que as alegações de problemas de 

saúde pelo executado, não são novidades nos autos, conforme se vê da 

própria decisão onde foi decretada a prisão.

 Ademais, ressalto que as justificações de enfermidade trazidas aos autos 

derradeiramente pelo demandado (fls. 129/130), não coincidem com 

período abordado na presente execução, já que a dívida originou-se muito 

antes do período que alega ter ficado doente.

 Ao arremate, saliento que para fins de afastamento do decreto prisional, a 

enfermidade deve ser tamanha, que impossibilite o enfermo ao labor, e que 

esse período de inatividade não remunerada, coincida com o abordado na 

ação executiva, situações que não estão presentes no caso sub judice.

 Por fim, esclareço que esta não é a via eleita para a discussão acerca do 

valor da verba alimentar, tendo em vista que a lei prevê ação específica 

para tanto.

 Assim, em consonância com o parecer Ministerial (fl. 138), indefiro a 

suspensão da ordem prisional.

 Assim, expeça-se nova carta precatória, com vistas ao cumprimento da 

decisão de fls. 113/114, tendo em vista que outra missiva voltou sem 

conclusão, apenas informando que o mandado foi entregue a um delegado 

de polícia plantonista, objeto completamente distinto do qual se prestava 

(fl. 127-v).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035614-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT0012158A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDICAO VOLUNTARIA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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  n . 

1035614-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RONALD FERNANDES DE 

CAMPOS INVENTARIADO: JUAREZ POMPEU DE CAMPOS Visto. Cuida-se 

de ação de inventário proposta por Ronald Fernandes de Campos em 

razão do falecimento de Juarez Pompeu de Campos, na qual o juízo da 

Primeira Vara de Família e Sucessões desta Capital declinou a 

competência para o Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões, sob o 

fundamento de que nesta Vara Judicial tramitaria a ação de inventário do 

genitor do de cujus, ou seja, da Ação de Inventário do Espólio de Arlindo 

Pompeu de Campos, Processo n. 18168-76.2002.811.0041, em decisão 

proferida nos seguintes termos: “Aberta a audiência, constatadas as 

presenças supra, pelas partes foi informado que, as tratativas de acordo 

restaram infrutíferas. Em seguida pela MMª Juiza foi assim deliberado: 

Vistos etc. Diante da existência de Ação de Inventário de Arlindo Pompeu 

de Campos, em trâmite na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões, 

desta comarca, declino da competência para processar e julgar o 

presente pedido, determinando a imediata remessa dos autos àquele digno 

Juizo, inclusive porque, há prazo para pagamento de dívida bancária, 

conforme informado pelas partes. Outrossim, tendo os interessados 

informado o falecimento do herdeiro Juarez Pompeu de Campos e a 

interposição de seu inventario, remeta-se, também, a respectiva ação 

(n°1035614-50.2017) para julgamento conjunto do nobre juízo prevento. 

Traslade-se cópia. Nada mais.” Vislumbra-se que o Juízo Declinante 

considerou existir espécie de “obrigatoriedade” na tramitação entre as 

referidas ações de inventário, tanto que limitou-se a declinar a 

competência sob o fundamento de que existia inventário do genitor do de 

cujus, em tramitação na Segunda Vara de Família e Sucessões. 

Entretanto, a par do disposto no art. 672, inciso III, Código de Processo 

Civil, é correto afirmar que a tramitação conjunta de inventários não é 

obrigatória, e somente pode ocorrer quando houver dependência de uma 

das partilhas em relação a outra. Ocorre que, no caso posto, as heranças 

deixadas pelos inventariados são diversas, uma vez que neste inventário 

a petição inicial informa que o falecido Juarez Pompeu de Campos deixou 

bens imóveis. De outro lado, no inventário de Arlindo Pompeu de Campos 

foi proferida sentença (fl. 1.181 do Processo n. 18168-76.2002.811.0041) 

de partilha de saldo depositado em conta bancária, de um jazigo, duas 

linhas telefônicas e a expectativa de recebimento de valores decorrentes 

de demandas judiciais (Processo n. 191/2000, 388/1999, da 8ª Vara Cível 

de Cuiabá; e Processo n. 2004/9855-8 da Justiça Federal de Mato 

Grosso). Ou seja, as ações não possuem qualquer dependência. 

Ademais, a reunião de inventários deve ocorrer se houver conveniência 

prática ou interesse dos herdeiros, conforme preleciona a abalizada 

doutrina especializada, a exemplo do laureado jurista J. E. Carreira Alvim: 

“O processamento conjunto das duas heranças, com partilhas 

concomitantes, uma subsequente à outra, não é obrigatório, podendo o 

juiz, se houver interesse dos herdeiros e conveniência prática, dispensar 

a junção dos inventários.” (J. E. Carreira Alvim. Ação de Inventário e 

Partilha. 2ª edição. Jaruá Editora: 2016, p. 252) Referido entendimento 

decorre da própria disposição legal, que não impõe o processamento em 

conjunto dos inventários, ao contrário, prevê inclusive a possiblidade de 

tramitação separada, como já dito, quando essa reunião não representar 

benefício para as partes ou para a celeridade processual. “Art. 672. É 

lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas 

diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam 

ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou 

companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. 

Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for 

parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, 

se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual.” 

Está claro que o objetivo da norma em epígrafe está circunscrito à entrega 

rápida da prestação jurisdicional ou à conveniência das partes, e não 

compreende regra objetiva de cumulação de ações. Nesse sentido: “Na 

verdade, o que permite o art. 672 do novo Código não é uma verdadeira e 

própria cumulação de ações, mas que, na hipótese de vir a falecer o 

cônjuge meeiro supérstite, antes de feita a partilha de bens do pré-morto, 

a segunda ação possa ser processada perante o juízo onde corre o 

primeiro processo, desde que os herdeiros de ambos sejam os mesmos. 

Ao facultar que duas heranças sejam cumulativamente inventariadas e 

partilhadas, não pretendeu contemplar uma cumulação de ações, num 

mesmo processo, mas duas ações processadas conjuntamente em dois 

processos distintos.” (idem, p. 249) No caso posto, o que se vislumbra é 

que, ao ser declinada a competência foram inobservados os objetivos 

legais dispostos no art. 672 do atual Código de Processo Civil, uma vez 

que não houve fundamentação sobre a existência de conveniência ou 

interesse das partes, muito menos, de conveniência pública, voltada à 

celeridade processual. Ainda, no campo da conexão, denota-se a total 

ausência de identidade de objeto e causa de pedir entre as ações, visto 

que este inventário tem como objeto a partilha dos bens de Juarez Pompeu 

de Campos, que são diversos dos bens de seu genitor Arlindo Pompeu de 

Campos. Logo, não há sequer dependência entre as partilhas, visto que, 

como já demonstrado, são diversos o objeto e a causa de pedir, o que 

torna inaplicável a reunião de ações, conforme o disposto no art. 55 do 

Código de Processo Civil. Por fim, calha observar que a reunião de 

inventários de herdeiro morto, apenas se justifica quando ele não houver 

deixado outros bens além de seu quinhão na herança, conforme 

entendimento doutrinário a seguir: “Morte de herdeiro que não possui 

outros bens além de seu quinhão na herança. O que interessa é que o 
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herdeiro não possua outros bens além de seu quinhão na herança para 

cumulação de inventários. Existindo qualquer outro bem suscetível de 

inventário, a cumulação é inviável, salvo, no caso do inc. III, do art. 672, 

quando for conveniente para as partes e útil para a celeridade processual 

(art. 672, parágrafo único, CPC).” (Luiz Guilherme Marinoni e outros. Novo 

Código de Processo Civil Comentado. 3ª Edição. Revista, atualizada e 

ampliada. Revista dos Tribunais: 2017, p. 776/777). Logo, tratando-se de 

heranças completamente distintas, estando sentenciado o inventário de 

Arlindo Pompeu de Campos, não há qualquer razão para a reunião das 

ações. Com efeito, não há qualquer justificativa lógica ou jurídica para 

reunião das ações, primeiro, porque a herança de Arlindo Pompeu de 

Campos já foi partilhada, segundo, porque são diversos os bens a serem 

partilhados, terceiro, porque as partes sequer manifestaram interesse ou 

conveniência no processamento conjunto dos inventários e, por fim, 

principalmente, porque isso não implicará celeridade à tramitação deste 

inventário, visto que o inventário de Arlindo Pompeu de Campos já foi 

sentenciado. Diante do exposto, DECLARO a incompetência do Juízo da 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, para processar e 

julgar a presente ação e, nos termos do art. 951 do Código de Processo 

Civil, suscito conflito negativo de competência. Nos termos do art. 118, 

inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, expeça-se ofício, a 

ser encaminhado ao Exmo. Sr. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, a fim de que aquele órgão declare qual é o Juízo 

competente para processar e julgar a presente Ação de Inventário (art. 

125, da Constituição Federal). Remetam-se, anexas, cópia desta decisão, 

das petições iniciais e da sentença proferida na Ação de Inventário do 

Espólio de Arlindo Pompeu de Campos, Processo n. 

18168-76.2002.811.0041 – Código 53037. Expeça-se ofício, conforme 

determinado no despacho proferido com id. 13823415. No mais, 

aguarde-se a decisão do TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

28.6.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020316-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIA BRAGA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDO RODRIGUES DE MORAES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LOURDES RODRIGUES BRAGA SILVA (HERDEIRO)

LUZINETE RODRIGUES BRAGA DOS REIS (HERDEIRO)

MARIELLY MORAES PEREIRA (HERDEIRO)

PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES (HERDEIRO)

JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES (HERDEIRO)

ELIZABETE BRAGA DE MORAES (HERDEIRO)

LUCINETE BRAGA MORAES (HERDEIRO)

CARLOS ALBERTO RODRIGUES BRAGA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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 : 

1020316-52.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ADILIA BRAGA DE MORAES 

INVENTARIADO: ARMINDO RODRIGUES DE MORAES Visto. Trata-se de 

ação de arrolamento sumário em que a representante da inventariante 

postula que seja autorizada a renúncia translativa de direitos hereditários 

por termo renúncia lavrado nos autos ou termo de doação. Sobre a 

denominada "renúncia translativa", calha asseverar que se trata de 

expressão que, na vigência do Código Civil de 1916, era utilizada por parte 

da doutrina e jurisprudência para designar a cessão gratuita ou onerosa 

de direitos hereditários. Contudo, atualmente, a cessão de direitos 

hereditários, seja gratuita (doação) ou onerosa (alienação) foi normatizada 

no art. 1.793 no Código Civil de 2002, estabelecendo como requisito formal 

que o ato deve ser praticado por escritura pública. Outrossim, a utilização 

da expressão “renúncia translativa”, não obstante ainda seja utilizada, 

contem impropriedade técnica, visto que, na renúncia de direitos 

hereditários, conforme o disposto no art. 1.810 do Código Civil, a parte do 

herdeiro renunciante deve obrigatoriamente ser destinada aos demais 

herdeiros da mesma classe ou da classe subsequente, isso significando 

que o quinhão renunciado deve ser reintegrado ao monte partilhável, para 

que seja partilhado entre os herdeiros que manifestem aceitação da 

herança, não havendo previsão legal para renúncia em favor de outrem. 

Importa, ainda, dizer que há substancial diferença entre o ato de cessão e 

renúncia de direitos hereditários, já que no primeiro há aceitação da 

herança e no segundo não há aceitação. Por isso, apenas pode transmitir 

seus direitos hereditários quem aceitar receber a herança, situação que 

não ocorre com a renúncia, em que a herança não é aceita. Em conclusão, 

não importa o nome que a requerente atribua ao ato que pretende praticar, 

visto que, a dita “renúncia translativa” de direitos hereditários, 

compreende, na verdade, cessão de direitos hereditários, prevista no art. 

1.793 do Código Civil de 2002, ato jurídico que somente pode ser praticado 

por meio de escritura pública, sob pena de nulidade (Código Civil, art. 166, 

inciso IV). Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado na petição 

com id. 12885216, visto que a doação de quinhão hereditário, somente 

será válida se realizada por escritura pública, nos termos do art. 1.793 do 

Código Civil. Intime-se a inventariante para que cumpra a decisão proferida 

com id. 12108664. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001539-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR BARBOSA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKCILENE DE SOUA BONIFACIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1001539-48.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: WILMAR 

BARBOSA BATISTA Endereço: Rua 26, 122, Qda 12, residencial Brasil, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 PARTE REQUERIDA: Nome: MAKCILENE DE 

SOUA BONIFACIO Endereço: rua 08, 167, qda 15, osmar cabral, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do 

art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

AUTORA, acima qualificada, para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto na CERTIDÃO prolatado neste 

processo. CERTIDÃO ID N. 13911702 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,29 

de junho de 2018. Willma Giselle Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009523-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. G. D. (RÉU)

D. G. D. J. (RÉU)

K. C. B. G. D. (RÉU)

W. G. D. (RÉU)

L. G. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WLADEMIR GALDINO DELGADO OAB - MT9019/O (ADVOGADO)

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO)

ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS OAB - MT20384/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1009523-20.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: FATIMA 

APARECIDA DE MATTOS Endereço: RUA DEZENOVE, 51, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-572 PARTE REQUERIDA: Nome: 

KELLY CRISTINA BONIFÁCIO GALDINO DELGADO Endereço: RUA VINTE E 

OITO, 48, RESIDENCIAL COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-270 Nome: 

LUCIENE GALDINO DELGADO Endereço: RUA VINTE E OITO, 48, 

RESIDENCIAL COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-270 Nome: CLAUDIA 

FERNANADA GALDINO DELGADO Endereço: RUA VINTE E OITO, 48, 
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RESIDENCIAL COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-270 Nome: WLADIMIR 

GALDINO DELGADO Endereço: RUA VINTE E OITO, 48, RESIDENCIAL 

COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-270 Nome: DULCEMAR GALDINO 

DELGADO JUNIOR Endereço: RUA VINTE E OITO, 48, RESIDENCIAL 

COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-270 FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto na 

CERTIDÃO prolatado neste processo. CERTIDÃO ID N. 13904665 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,29 de junho de 2018. Willma Giselle Santos 

de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006595-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ANGELICA DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT0008660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1006595-62.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MEIRE 

ANGELICA DE OLIVEIRA RAMOS Endereço: RUA CÓLERA, 02, QUADRA 

20 ETAPA 2, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-140 PARTE REQUERIDA: 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima 

qualificada, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto no DESPACHO prolatado neste processo. DESPACHO 

ID N. 12660310 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,29 de junho de 

2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035262-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. (REQUERENTE)

L. A. N. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O (ADVOGADO)

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT0008674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1035262-92.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ROSEMEIRE LANZIANI Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 111, KITNET 05, 

JARDIM KENNEDY, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-015 Nome: LUIZ ANGELO 

NUNES DE MOURA Endereço: RUA DOUTOR FERNANDO FERRARI, 544, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-185 PARTE REQUERIDA: 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS AUTORES, acima 

qualificados, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto na CERTIDÃO prolatada neste processo. CERTIDÃO ID 

N. 13925515 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,29 de junho de 

2018. Willma Giselle Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012280-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEMIR CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

ANAIR EMILIA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA OAB - MT4356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO: 1012280-50.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ANAIR 

EMILIA DA SILVA CARVALHO Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 032, - DE 

261/262 AO FIM, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-600 Nome: ALEMIR 

CARVALHO DA SILVA Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, - ATÉ 259/260, 

BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-095 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS AUTORES, acima qualificados, 

para tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao 

disposto no DESPACHO prolatado neste processo. DESPACHO ID N. 

13735198 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,29 de junho de 2018. Willma Giselle 

Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027944-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA NEGRISOLI DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIO NEGRISOLI SILVEIRA PIOVEZAN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

André Hraoui Duailibi (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1027944-58.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

TATIANA NEGRISOLI DA SILVEIRA Endereço: Avenida Historiador Rubens 

de Mendonça, 1856, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 

PARTE REQUERIDA: Nome: KAIO NEGRISOLI SILVEIRA PIOVEZAN 

Endereço: AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 721, EDIFICIO 

ROMANA, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-300 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima 

qualificada, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto no DESPACHO prolatado neste processo. DESPACHO 

ID N. 11028258 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,29 de junho de 

2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1309491 Nr: 10739-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDL, MJDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19.605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15.555 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada por E.M.D.L., 

representada por sua genitora, Sra. Micaela Jiovana Delgadillo Vargas, em 

desfavor Hebert Marcelo Coca do Lago, sob os argumentos apostos na 

inicial (fls. 04/12).

Verifico que por meio da Portaria 554/2016 – PRES, foi determinado que a 

partir do dia 07/11/2016 todos os processos de competência das unidades 

judiciárias descritas no artigo 1º da referida Portaria, devem, 

obrigatoriamente, ser protocolados e distribuídos por meio do sistema 

Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Relatado o necessário. Decido.

Em razão da determinação acima, não sendo mais possível o 

prosseguimento do processo fisicamente, a sua extinção é medida que se 

impõe.

Pelo exposto e mais que dos autos consta julgo extinto o processo, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as cautelas de estilo, 

procedendo às anotações e baixas necessárias.

Sem custas, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

P.I.C.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1158123 Nr: 35127-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1013074 Nr: 28860-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFP, MDRDFOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA INFANTINA 

MARTINS - OAB:10.177/MT, KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OABMT16438

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito para intimar a autora 

para manifestar sobre a certidão de fls. 267, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1071028 Nr: 55829-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHSDS, ECPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.590/MT, ESTÁGIO SUPERVISIONADO UNIC UNIJURIS 

- OAB:UNIC/PANTANAL, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito para intimar a autora 

para manifestar sobre a certidão de fls. 75, no prazo de cinco dias.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010313-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. A. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. S. (RÉU)

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 PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

10/08/2018 ÀS 17:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 29 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: ( )

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004029-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO ANTONIO FERRA PEREIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEILE GLAUCIA DA SILVA RODRIGUES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004029-43.2018.8.11.0041. AUTOR: JERONIMO ANTONIO FERRA 

PEREIRA NETO RÉU: SIMEILE GLAUCIA DA SILVA RODRIGUES Vistos, etc. 

Tendo em vista que não foi cumprido o mandado, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, para o dia ____10__/__08___/2018, 

às __17___:_30_____ horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se o 

requerente e cite-se a requerida, cientificando-a para comparecer à 

audiência, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a desta em confissão 

e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de junho de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013982-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANELUCY SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de junho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026812-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FERREIRA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA OAB - MT19634/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROGERIO DE AMORIM (EXECUTADO)

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 : 

1026812-63.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ERICA FERREIRA SANTANA 

EXECUTADO: RODRIGO ROGERIO DE AMORIM Vistos, etc. Tendo em vista 

que a exequente apresentou novos endereços do executado, Id 

13635478, intime-se o executado, por carta precatória, para que efetue o 

pagamento do valor das pensões em atraso, no prazo de 15 dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), 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 NCPC, cabendo, ainda, o 

protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial 

de incidência da multa é a intimação do devedor. A intimação deve ser 

feita na pessoa do advogado constituído, por meio de publicação no diário 
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oficial (CPC 513 § 2º). Quanto o devedor for representado pela Defensoria 

Pública ou não tiver representante nos autos, deve ser intimado por carta 

com aviso de recebimento (CPC 513 § 2º II) ou por edital, se for revel (CPC 

513 §2º IV). Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do 

trânsito em julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio 

de carta com aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser 

encaminhada ao endereço constante nos autos. Considera-se realizada a 

intimação se o devedor tiver mudado de residência sem prévia 

comunicação ao juízo (CPC 513 § 3º). Mantendo-se inerte o devedor, deve 

ser expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC 523 § 3º e 831). O devedor pode apresentar 

impugnação, independente da penhora, alegando os temas apontados no 

rol legal (CPC 525 § 1º). Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação 

disponha de efeito suspensivo é possível mensalmente o levantamento do 

valor da prestação (CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, 

descabe a imposição de caução (CPC 521 I). Cientifique-se o Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 

de junho 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143466 Nr: 28893-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSS, ELZITA ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELZITA ANTUNES DA SILVA, Cpf: 

83004904187, Rg: 0201127-1, Filiação: Leonidia Barros dos Santos e 

Domingos Macário dos Santos, data de nascimento: 06/06/1936, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, viuvo(a), enfermeira/func publica. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, contado da 

sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestaçã, 

certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 1143466Expeça-se edital de 

intimação, conforme o disposto às fls. 39, primeiro parágrafo, segunda 

parte, e seguintes.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 de maio de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 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.: 820799 Nr: 27022-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLENIL FERREIRA DE CARVALHO, ARIVALDO DE 

CARVALHO, ADENILCE MARIA FERREIRA DE CARVALHO, ANTONIO 

FERREIRA DE CARVALHO, ABIATA FERREIRA DE CARVALHO, ADELAIDE 

FERREIRA DE CARVALHO, MARIA ARRUDA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE UMBELINA FERREIRA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM VAZ CURVO FILHO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:4550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista deferimento de fl. 147, intime - se os demais herdeiros 

para se manifestarem nos autos quanto ao interesse de serem 

inventariantes.

Após, volte conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 921772 Nr: 44442-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAMAR CRISTINA MARTINS, CARINA TATIANA 

MARTINS WEISSHEIMER, FATIMA APARECIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA JOANITA DE SANT´ANA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se a inventariante para apresentar a partilha do único bem em 

nome da falecida, verificando que nos autos existem informações de que 

a falecida possui apenas metade do bem.

Após, volte os autos conclusos para homologação da partilha.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 173406 Nr: 21945-98.2004.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDS, AFVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.N, EDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT, VITOR BERNARDINELLI DACACHE - OAB:15.361 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8617, 

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da requerente, para em 5 dias 

requerer o que de direito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 946897 Nr: 58515-34.2014.811.0041

 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: LML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO NO PRAZOE 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1102745 Nr: 11609-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, NPJ - UNIJURIS UNIC CUIABÁ - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN SIMONE REZENDE - 

OAB:21866/O, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7388

 Vistos, etc.
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Autos n.º 1102745

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 820712 Nr: 26940-42.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKFDA, WAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT, JULIANA FERREIRA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:15865/MT, MARCELO FELICIO GARCIA 

- OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do advogado MARCELO FELICIO 

GARCIA, para informar que a petição de desarquivamento para fins de 

cópias, deve ser endereçada ao setor de Arquivo, bem como, os autos 

deve ser retirado e devolvidos naquele setor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 975118 Nr: 11671-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO 

- OAB:2.062/RO

 Impulsiono o feito com intimação do advogado parte requerida, para no 

prazo de 5 dias requer o que de direito, ante o desarquivamento a pedido, 

sob pena de devolução ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 391831 Nr: 27505-45.2009.811.0041

 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: GSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - 

OAB:7.573 OAB/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:128301/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092/MT

 Vistos, etc.

Código nº 391831.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 29 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016230-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE OLIVEIRA PEIXOTO (REQUERENTE)

ALMIR ROGERIO DE OLIVEIRA PEIXOTO (REQUERENTE)

RODRIGO DE OLIVEIRA PEIXOTO (REQUERENTE)

HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA PEIXOTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ARAÚJO ROCHA OAB - MT11742/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

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 : 

1016230-04.2017.8.11.0041. REQUERENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA 

PEIXOTO, ALMIR ROGERIO DE OLIVEIRA PEIXOTO, VIVIANE DE OLIVEIRA 

PEIXOTO, HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA PEIXOTO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Alvará Judicial. Trata – se de 

ALVARÁ JUDICIAL interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA PEIXOTO, ALMIR 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA PEIXOTO, VIVIANE DE OLIVEIRA PEIXOTO E 

HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA PEIXOTO, objetivando a concessão de 

medida judicial para levantar de valores em nome do falecido João 

Benedito Gonçalves Peixoto. O pedido veio acompanhado de documentos. 

Determinou – se a realização de consulta via Sistema Bacenjud, sendo 

informados valores conforme extrato no ID nº 11043542. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. A documentação juntada na inicial comprova que RODRIGO DE 

OLIVEIRA PEIXOTO, ALMIR ROGÉRIO DE OLIVEIRA PEIXOTO, VIVIANE DE 

OLIVEIRA PEIXOTO E HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA PEIXOTO, são filhos 

do senhor JOÃO BENEDITO GONÇALVES PEIXOTO , falecida em 23 de 

JUNHO de 2016, conforme certidão de óbito ( Id nº 7329684). Assim 

sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 487, I do 

NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, em favor dos 

Requerentes, a fim de que efetue o saque dos valores informados no ID 

11043542, junto ao Banco do Brasil e Banco do Bradesco, em nome do 

falecido JOÃO BENEDITO GONÇALVES PEIXOTO. Diante da petição do ID 

12067929, determino a expedição do alvará em nome do filho Rodrigo de 

Oliveira Peixoto, conforme declarações dos demais herdeiros autorizando, 

devendo o mesmo apresentar contas em 20 (vinte) dias. DEFIRO a 

pretensão inicial em relação ao veículo, para determinar a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL, a favor do Requerente ALMIR ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

PEIXOTO, a fim de que efetue a tradição dominial do veículo marca 

Chevrolet, Modelo Opala Comodoro, Ano 1981, placas JYJ-0454 para o 

nome seu nome autorizando a transferência do veículo junto ao Detran/MT. 

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.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009652-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR LUIZ DO REGO (REQUERENTE)

RAQUEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT0008941A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1009652-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSEMAR LUIZ DO REGO, 

RAQUEL FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL interposta por Josemar Luiz do Rego e 

Raquel Ferreira da Silva Rego. Requerem a homologação do presente 

acordo. O representante do Ministério Público manifestou pelo deferimento 

das pretensões dos requerentes realizadas na petição inicial, para 

homologar judicialmente o acordo entabulado pelas partes, Id13578349. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO 

CONSENSUAL interposta por Josemar Luiz do Rego e Raquel Ferreira da 

Silva Rego. A ação pode e deve ser julgada de plano uma vez que se trata 

de requerimento conjunto, o qual está em conformidade com a nova 

redação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional 
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n. 66/2010). Deste modo, sem maiores delongas, é incontestável a 

possibilidade de decretação do divórcio, pelas razões acima delineadas, 

mesmo porque não se pode, sem prejuízo do direito substancial dos 

Requerentes deixar de acolher o pedido de Divórcio, visto que seria 

extremamente injusto proclamar a improcedência do pedido quando eles, 

certamente procurando reorganizar suas vidas, tentam obter do Poder 

Judiciário um provimento que facilite tal objetivo. Pelo exposto e o que mais 

dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado 

Id. 12672143, e DECRETO o divórcio do casal Josemar Luiz do Rego e 

Raquel Ferreira da Silva Rego e declaro extinto o vínculo matrimonial, por 

sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos extinguindo a 

presente com resolução do mérito, e, em consequência, com fundamento 

no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, O cônjuge virago 

voltará a usar o nome de solteira: Raquel Ferreira da Silva. Expeça – se 

necessário à averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento 

de ID 12672173, após o transito em julgado. Isento de custas, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita (Lei n.º 1.060/50); deixo de 

condenar em verba honorária, ante a inexistência de litígio. Transitado em 

julgado, certifique-se, e, posteriormente, arquive-se o processo, 

observando-se as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005651-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELTEMIR BORGES PIRES (REQUERENTE)

LAURILENE PERERIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1005651-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LAURILENE PERERIA 

MARQUES, WELTEMIR BORGES PIRES Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL interposta por LAURILENE PEREIRA MARQUES e 

WELTEMIR BORGES PIRES. Requerem a homologação do presente acordo. 

O representante do Ministério Público manifestou pelo deferimento das 

pretensões dos requerentes realizadas na petição inicial, para homologar 

judicialmente o acordo entabulado pelas partes, Id. 12951463. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

interposta por LAURILENE PEREIRA MARQUES e WELTEMIR BORGES 

PIRES. A ação pode e deve ser julgada de plano uma vez que se trata de 

requerimento conjunto, o qual está em conformidade com a nova redação 

do art. 226, § 6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 

66/2010). Deste modo, sem maiores delongas, é incontestável a 

possibilidade de decretação do divórcio, pelas razões acima delineadas, 

mesmo porque não se pode, sem prejuízo do direito substancial dos 

Requerentes deixar de acolher o pedido de Divórcio, visto que seria 

extremamente injusto proclamar a improcedência do pedido quando eles, 

certamente procurando reorganizar suas vidas, tentam obter do Poder 

Judiciário um provimento que facilite tal objetivo. Pelo exposto e o que mais 

dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado 

Id. 12082682, e DECRETO o divórcio do casal LAURILENE PEREIRA 

MARQUES e WELTEMIR BORGES PIRES e declaro extinto o vínculo 

matrimonial, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos 

extinguindo a presente com resolução do mérito, e, em consequência, com 

fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, O 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira: LAURILENE PEREIRA 

MARQUES. Expeça – se necessário à averbação da sentença à margem 

da Certidão de Casamento de ID 12082737, após o transito em julgado. 

Isento de custas, pois beneficiário da justiça gratuita (Lei n.º 1.060/50); 

deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência de litígio. 

Transitado em julgado, certifique-se, e, posteriormente, arquive-se o 

processo, observando-se as formalidades legais, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003640-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003640-58.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 12678382. 

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035385-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMEN DOGAN MIRANDA (REQUERENTE)

NAIMA DOGAN MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DA SILVA XAVIER OAB - MT0005267D-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HANIMI DOGAN MIRANDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035385-90.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) INVENTARIANTE, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13710437. 

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1014505-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMA DOGAN MIRANDA (REQUERENTE)

YAMEN DOGAN MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DA SILVA XAVIER OAB - MT0005267D-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014505-43.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) REQUERENTE, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da sentença de ID 13706892. 

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012692-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. A. (REQUERENTE)

N. D. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. A. (REQUERIDO)

N. D. P. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012692-78.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13412955 - "(...) 

Destarte, intime-se a parte autora para que aporte ao feito documento 

capaz de demonstrar sua insuficiência de recursos, no prazo de 15 (dez) 

dias úteis, sob pena de indeferimento da benesse pleiteada. Após, com o 

decurso do aludido prazo, conclusos para deliberação. Intimem-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035240-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. Q. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DANILA PEREIRA QUINTINO OAB - 012.715.761-12 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 

PROCESSO Nº 1035240-34.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: [Alimentos] AUTOR: 

B.R.Q.A., representada por ERICA DANILA PEREIRA QUINTINO RÉU: 

BRUNO AMORIM AIRES INTIMANDOS: B.R.Q.A., representada por ERICA 

DANILA PEREIRA QUINTINO FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que 

lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. CERTIDÃO: 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, ante a 

impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, com fundamento art. 

1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para expedir edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 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, 29 de junho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031521-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. L. M. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DE JESUS MOTA OAB - 014.486.871-79 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO CARDOZO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1031521-44.2017 VISTOS, ETC. 

Ante a juntada da manifestação de acordo extrajudicial, ID 13220272 e, 

considerando a existência de interesse de incapaz, manifeste-se o 

Ministério Público, nos termos do art. 698 do NCPC. Após, volvam-me 

conclusos para deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 29 de junho de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038170-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MAURICE ABOU NAOUM BOULOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1038170-25.2017 VISTOS, ETC. 

Analisando os autos, vislumbro que no ID. 11308912 fora determinada a 

pesquisa via BacenJud a fim de verificar a existência de valores 

depositados em instituições bancárias em nome do de cujus, entretanto, a 

referida pesquisa não fora realizada, razão pela qual, determino o 

cumprimento do item “2” da referida decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 

29 de junho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011050-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. G. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS OAB - MT3613/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. Q. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, carreando 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar 

cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003027-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDA RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT21838/O (ADVOGADO)

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as resposta os ofícios 

expedidos nos autos, impulsiono os autos para intimar a parte requerente 

a fim de, querendo e no prazo legal, sobre elas se manifestar e, após, 

para irem conclusos. Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1178272 Nr: 43239-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSI MARI GIACOMONI BEUX - 

OAB:13469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 43239-89.2016 – cód. 1178272

 VISTOS, ETC.

Considerando que a sentença transitou em julgado em 21/06/2017, 

determino o desentranhamento da petição e documentos de fls. 63/66, e, 

em sequência, entregues à patrona subscritora e retorno do processo ao 

arquivo.

Às providências.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 97389 Nr: 12223-45.2001.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAZUMI TADANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADAO TADANO (DE CUJUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:3477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

tratando-se de feito sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte KAZUMI TADANO (CPF: 797.567.431-15 e RG: 471578) a 

fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007725-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEZANDRA MAURA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO OAB - MT22565/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVINA RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ZONA 01 JUSTIÇA GRATUITA MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) 

JUIZ(A) Elza Yara Ribeiro Sales Sansão NÚMERO DO PROCESSO: 

1007725-87.2018.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 25.600,00 ESPÉCIE: 

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) PARTE AUTORA: MARCELLE 

KAROLINA ARRUDA E SILVA, representada por ALEZANDRA MAURA DE 

ARRUDA PARTE REQUERIDA: DALVINA RODRIGUES DA SILVA, CPF n.º 

792.490.001-06, endereço 1: RUA LAGUNA, N.º 311, LIXEIRA, 

CUIABÁ-MT, CEP 78008-840; endereço 2: RUA 07, CASA 03, 

SHANGRI-LÁ, CUIABÁ/MT. FINALIDADE: a) CITAÇÃO DA PARTE RÉ para 

comparecer(em) à audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO designada para o dia 16/08/2018, às 15:40h, acompanhada 

de advogado(s) habilitado(s) e testemunhas, independente de prévio 

depósito de rol, importando sua ausência em confissão e revelia, podendo, 

se assim o quiser, nela oferecer defesa escrita ou oral, bem como sua 

INTIMAÇÃO acerca da decisão que INDEFERIU, por ora, a fixação de 

alimentos provisórios avoengos. DESPACHO/DECISÃO: ID 13674510 - 

"VISTOS, ETC. Ressai da exordial que a parte autora acostou aos autos 

declaração de hipossuficiência, o que, nos termos do art. 4º, caput e §1º, 

da Lei 1060/50, lhe confere a condição de presumidamente desprovida de 

recursos e, consequentemente, o direito ao gozo dos benefícios da 

assistência judiciária. Desta feita, defiro os benefícios da Gratuidade da 

Justiça, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, 

ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, 

selos e despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem aos beneficiários. Outrossim, tendo em vista que as ações que 

versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, 

união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, 

devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do 

NCPC, determino que o presente feito seja processado em segredo de 

justiça. Prosseguindo, vislumbro que a parte autora vislumbra, além da 

fixação de alimentos avoengos, o redirecionamento, para a avó, da 

execução de alimentos que tramitava em desfavor do genitor, todavia, 

além de não ser esta a via adequada, constato a impossibilidade jurídica 

de tal pretensão, porquanto não obstante o ordenamento jurídico autorize 

a propositura de ação de alimentos contra os avós, é vedada a cobrança, 

contra eles, do débito de alimentos não pagos pelo genitor, porquanto, nos 

dizeres de Maria Berenice Dias, “seria impor a terceiro o pagamento de 

dívida alheia” (in Manual de Direito das Famílias. 8ª ed. São Paulo: RT, 

2011, p. 540). Desta feita, a presente demanda tramitará apenas em 

relação à pretensão de alimentos contra a avó e, em decorrência, passo à 

análise do pedido de arbitramento de alimentos provisórios. Nesta toada, 

vislumbro que a demanda não se encontra suficientemente instruída com 

documentos aptos a demonstrar a contento que o genitor, que fora 

condenado ao pagamento de obrigação alimentar em prol da autora, não 

vem arcando com o encargo, a fim de autorizar, nesta fase de cognição 

sumária, que a avó seja compelida a concorrer com a obrigação alimentar. 

Isso, pois, os documentos colacionados à peça de ingresso distam de 

anos atrás, não deixando entrever que, atualmente, o genitor não tem 

adimplido com o seu dever, requisito sine qua non à autorizar a extensão 

da obrigação alimentar à avó paterna, parente em grau imediato mais 

próximo do suposto devedor. Esclareça-se, ainda, que, a obrigação 

avoenga é subsidiária à dos pais, a quem cabe o dever de sustento dos 

filhos, e excepcionalmente, se justificando nos casos em que reste 

demonstrada a impossibilidade dos genitores de atenderem ao sustento da 

prole. Portanto, não obstante haja prova sumária que a mãe da 

alimentanda não possua condições de prover com o sustento da filha, 

inexiste demonstração de que o pai não esteja cumprindo com a 

obrigação, de maneira a autorizar, em decorrência do princípio da 

reciprocidade, que a avó paterna seja acionada. Nesse sentido, colha-se: 

ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO AVOENGA. DESCABIMENTO. 1. A obrigação de 

prover o sustento de filho menor é, primordialmente, de ambos os 

genitores. 2. O chamamento dos avós é excepcional e somente se justifica 

quando nenhum dos genitores possui condições de atender o sustento do 

filhos menores e os avós possuem condições de prestar o auxílio sem 

afetar o próprio sustento. 3. Inexiste nos autos prova de que o genitor não 

possa arcar com o sustento das filhas e, pelo contrário, restou 

demonstrada a fixação provisória dos alimentos em favor das menores 

decorrente da obrigação do genitor, não havendo motivo para atribuir o 

encargo alimentar à avó, que é idosa, pobre e se mantém com modesta 

pensão previdenciária. Recurso desprovido.  (TJRS; AC 

0075300-31.2018.8.21.7000; Santa Maria; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves; Julg. 30/05/2018; DJERS 

06/06/2018) Em decorrência, bem assim tendo em vista que também não 

foram demonstrados os gastos da alimentanda, INDEFIRO, por ora, a 

fixação de alimentos provisórios avoengos. Na sequência, com fulcro no 

artigo 9º, § 2º da Lei nº 5.478, de 1968, designo audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 2018, às 

15h40min. Cite-se a alimentante e intimem-se as partes, a fim de que 

compareçam na audiência outrora designada, acompanhadas de seus 

respectivos advogados e testemunhas. Ressalto que a ausência da 

representante legal da alimentanda, acarretará a extinção e arquivamento 

do processo e, enquanto a ausência da alimentante implicará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º da Lei 

nº. 5.478/68. De outro viés, caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, poderá a alimentante contestar a ação, desde que o faça por 

intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e a prolação de sentença. (art. 9º da Lei nº. 5.478/68) 

Expeça-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências." 

ADVERTÊNCIAS: a) Pretendendo a parte requerida produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (art. 8o da Lei nº. 5.478/68- LA). b) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e não 

apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. c) O 

não-pagamento dos alimentos provisórios que tenham sido arbitrados, 

devidos a partir da citação, poderá ensejar sua execução, sob pena de 

prisão civil. Cuiabá - MT, 29 de junho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78049-905, telefone: (65) 

3648-6001/ 6002.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007725-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEZANDRA MAURA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO OAB - MT22565/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVINA RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1007725-87.2018 VISTOS, ETC. 

Ressai da exordial que a parte autora acostou aos autos declaração de 

hipossuficiência, o que, nos termos do art. 4º, caput e §1º, da Lei 1060/50, 

lhe confere a condição de presumidamente desprovida de recursos e, 

consequentemente, o direito ao gozo dos benefícios da assistência 

judiciária. Desta feita, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem aos beneficiários. Outrossim, tendo em vista que as ações que 

versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, 

união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, 

devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do 

NCPC, determino que o presente feito seja processado em segredo de 

justiça. Prosseguindo, vislumbro que a parte autora vislumbra, além da 

fixação de alimentos avoengos, o redirecionamento, para a avó, da 

execução de alimentos que tramitava em desfavor do genitor, todavia, 

além de não ser esta a via adequada, constato a impossibilidade jurídica 

de tal pretensão, porquanto não obstante o ordenamento jurídico autorize 

a propositura de ação de alimentos contra os avós, é vedada a cobrança, 

contra eles, do débito de alimentos não pagos pelo genitor, porquanto, nos 

dizeres de Maria Berenice Dias, “seria impor a terceiro o pagamento de 

dívida alheia” (in Manual de Direito das Famílias. 8ª ed. São Paulo: RT, 

2011, p. 540). Desta feita, a presente demanda tramitará apenas em 

relação à pretensão de alimentos contra a avó e, em decorrência, passo à 

análise do pedido de arbitramento de alimentos provisórios. Nesta toada, 

vislumbro que a demanda não se encontra suficientemente instruída com 

documentos aptos a demonstrar a contento que o genitor, que fora 

condenado ao pagamento de obrigação alimentar em prol da autora, não 

vem arcando com o encargo, a fim de autorizar, nesta fase de cognição 

sumária, que a avó seja compelida a concorrer com a obrigação alimentar. 

Isso, pois, os documentos colacionados à peça de ingresso distam de 

anos atrás, não deixando entrever que, atualmente, o genitor não tem 

adimplido com o seu dever, requisito sine qua non à autorizar a extensão 

da obrigação alimentar à avó paterna, parente em grau imediato mais 

próximo do suposto devedor. Esclareça-se, ainda, que, a obrigação 

avoenga é subsidiária à dos pais, a quem cabe o dever de sustento dos 

filhos, e excepcionalmente, se justificando nos casos em que reste 

demonstrada a impossibilidade dos genitores de atenderem ao sustento da 

prole. Portanto, não obstante haja prova sumária que a mãe da 

alimentanda não possua condições de prover com o sustento da filha, 

inexiste demonstração de que o pai não esteja cumprindo com a 

obrigação, de maneira a autorizar, em decorrência do princípio da 

reciprocidade, que a avó paterna seja acionada. Nesse sentido, colha-se: 

ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO AVOENGA. DESCABIMENTO. 1. A obrigação de 

prover o sustento de filho menor é, primordialmente, de ambos os 

genitores. 2. O chamamento dos avós é excepcional e somente se justifica 

quando nenhum dos genitores possui condições de atender o sustento do 

filhos menores e os avós possuem condições de prestar o auxílio sem 

afetar o próprio sustento. 3. Inexiste nos autos prova de que o genitor não 

possa arcar com o sustento das filhas e, pelo contrário, restou 

demonstrada a fixação provisória dos alimentos em favor das menores 

decorrente da obrigação do genitor, não havendo motivo para atribuir o 

encargo alimentar à avó, que é idosa, pobre e se mantém com modesta 

pensão previdenciária. Recurso desprovido.  (TJRS; AC 

0075300-31.2018.8.21.7000; Santa Maria; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves; Julg. 30/05/2018; DJERS 

06/06/2018) Em decorrência, bem assim tendo em vista que também não 

foram demonstrados os gastos da alimentanda, INDEFIRO, por ora, a 

fixação de alimentos provisórios avoengos. Na sequência, com fulcro no 

artigo 9º, § 2º da Lei nº 5.478, de 1968, designo audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 2018, às 

15h40min. Cite-se a alimentante e intimem-se as partes, a fim de que 

compareçam na audiência outrora designada, acompanhadas de seus 

respectivos advogados e testemunhas. Ressalto que a ausência da 

representante legal da alimentanda, acarretará a extinção e arquivamento 

do processo e, enquanto a ausência da alimentante implicará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º da Lei 

nº. 5.478/68. De outro viés, caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, poderá a alimentante contestar a ação, desde que o faça por 

intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e a prolação de sentença. (art. 9º da Lei nº. 5.478/68) 

Expeça-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032629-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY NAYLINE FONSECA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LUIZ ALMEIDA (INVENTARIADO)

RUTHY MEYRE COSTA FONSECA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Inventário nº 1032629-11.2017 VISTOS, ETC. Inicialmente, 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 pelos autores da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados. Lado outro, verifico a juntada 

de peças em duplicidade nos autos, o que apenas colabora a avolumação 

desnecessária do processo virtual e, em decorrência, compromete sua 

célere tramitação, razão pela qual determino ao Sr. Gestor que retire a 

visibilidade dos documentos constantes nos Id´s ID. 10378543 e 

11459056. Prosseguindo à análise do feito, verifico que a inventariante 

informou a mudança de endereço (Id. 11400837), devendo, por 

conseguinte, ser efetuada as retificações costumeiras. Constato, ainda, 

que a inventariante, na peça de Id. 11459166, relacionou as contas 

existentes em instituições bancárias em nome do espólio, todavia, não 

declinou os valores eventualmente nelas depositados, vindicando pela 

expedição de alvará judicial para que possa ter acesso, inclusive, ao 

saldo existente. Desta feita, faculto a inventariante que comprove nos 

autos a impossibilidade de obtenção dos valores depositados, os quais, 

frise-se, deverão ser descritos nas primeiras declarações. Determino, 

inclusive, seja certificado o decurso do prazo assinalado para o préstimo 

das primeiras declarações. Por fim, tendo em vista a existência de 

interesse de incapaz, manifeste-se o Ministério Público. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1014505-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMA DOGAN MIRANDA (REQUERENTE)

YAMEN DOGAN MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DA SILVA XAVIER OAB - MT0005267D-O (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 nº 1014505-43.2018 VISTOS, ETC. 

Cuida-se de ALVARÁ JUDICIAL proposta por NAIMA DOGAN MIRANDA, 

por si e representando YAMEN DOGAN MIRANDA, ambos qualificados nos 

autos. Por meio da petição de Id. 13406527, os interessados relataram 

haver inventário em tramite nesta serventia cível e aduziram existir 

resíduos financeiros depositados em contas em nome da extinta Hanimi 

Dogan Miranda, sua genitora, vindicando pela expedição de ofício para as 

instituições bancárias a fim de verificar os valores existentes e, após, a 

concessão de alvará judicial para o levantamento. Através da decisão de 

Id. 13455635, foi declinada a competência para este juízo. Vieram-me os 

autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, necessário salientar 

que o Código de Processo Civil estipula, em seu artigo 666, que: 

Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores 

previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. A Lei n.º 6.858/80, 

a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de 

valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, por sua vez, 
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pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se das normativas supra transcritas que o 

procedimento previsto na Lei nº. 6.858/80 se trata de uma exceção 

legislativa que visa simplificar o levantamento de valores deixados pelo 

extinto quando inexistir outros bens a partilhar. Ocorre que, no caso 

concreto, depreende-se da documentação acostada a peça de ingresso 

que foi instaurado processo de inventário, o qual, inclusive, tramita nesta 

unidade judiciária sob o nº. 1035385-90.2017.8.11.0041, no qual está 

sendo partilhado um bem imóvel de propriedade da extinta. Desta feita, 

patente a existência de outro bem a partilhar, evidenciando a 

impossibilidade da utilização da via eleita para o levantamento de valores, 

os quais, por sua vez, deverão ser declarados nos autos do inventário em 

trâmite. Em decorrência, de rigor a extinção da demanda, sem resolução 

do mérito, por ausência de interesse de agir. Em igual sentido, colha-se: 

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES 

DEPOSITADOS EM NOME DO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE BENS A 

INVENTARIAR. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. O art. 1º da Lei nº 

6.858/80 prevê a possibilidade do recebimento de valores devidos e não 

recebidos em vida. Ainda, o art. 2º da referida Lei estabelece que será 

possível a liberação mediante alvará dos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional apenas quando não existir 

outros bens sujeitos a inventário. Havendo bens em nome da de cujus a 

partilhar, inviável a expedição de alvará sem a abertura do inventário. 

Apelação desprovida. (TJRS; AC 0080562-59.2018.8.21.7000; Canoas; 

Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol; Julg. 30/05/2018; 

DJERS 07/06/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. RAZÕES DO APELO REFERENTE 

CONDENAÇÃO DE PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, CPC. ALVARÁ PARA VENDA 

DE RESES. EXISTÊNCIA DE BENS. NECESSIDADE DE ABERTURA DE 

INVENTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Evidenciada a ausência de correlação das razões recursais com a causa 

sub judice, por conseguinte, com os fundamentos da sentença, o recurso 

não pode ser conhecido ante a violação do art. 1010 do CPC. A existência 

de algum bem a inventariar, além dos valores a receber, torna inviável o 

pedido de Alvará e obriga a abertura de inventário. (TJMT; APL 

12843/2018; Juara; Relª Desª Cleuci Terezinha Chagas; Julg. 16/05/2018; 

DJMT 22/05/2018; Pág. 118) Como é sabido, o interesse de agir advém da 

necessidade de se obter, através do processo, proteção ao interesse 

substancial, sendo, ainda, imprescindível o manejo da via adequada para a 

consecução da pretensão deduzida em juízo, sob pena de burla à regra 

legal de abertura de inventário. O ilustre processualista Cândido Rangel 

Dinamarco aduz que: Existem dois fatores sistemáticos muito úteis para 

aferição do interesse de agir, como indicadores da presença deles: a 

necessidade da realização do processo e a adequação do provimento 

jurisdicional postulado. Só há o interesse-necessidade quando, sem o 

processo e sem o exercício da jurisdição, o sujeito seria incapaz de obter 

o bem desejado (...) As demandas de tutela jurisdicional destinadas a 

suprir omissão do obrigado (ações condenatórias ou executivas) só estão 

amparadas pelo interesse-necessidade a partir de quando a prestação for 

exigível; antes da exigibilidade falta o interesse porque ainda não se sabe 

se a parte obrigada cumprirá ou não a obrigação (...) (Instituições de 

Direito Processual Civil, Vol III, 4ª edição, pág. 305/306). No presente feito, 

não existe interesse-adequação, porquanto, diante da existência de bens 

a partilhar, o que ensejou, inclusive, a instauração de inventário judicial, 

imperativa seja declarada a descoberta de novos bens/valores a serem 

repartidos na ação que se encontra em tramitação. Ante o exposto, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 330, III, do Novo Código de 

Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC. Em 

consonância com o princípio da causalidade, condeno os interessados ao 

pagamento das custas e despesas processuais, entrementes, 

permanecerão suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade que ora 

concedo. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 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-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)

 

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: "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"

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018381-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY MARTINS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1018381-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE WANDERLEY MARTINS 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispõe o 

art. 334 do CPC, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 
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referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

29 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017648-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE DE MORAES LIMA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1017648-40.2018.8.11.0041. AUTOR: ZIRLENE DE MORAES LIMA 

FERREIRA RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Dispõe o art. 

334 do CPC, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 

referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

29 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1017955-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1017955-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução. Inexistindo impugnação, o que deverá ser 

certificado, expeça-se a pertinente requisição para pagamento, conforme 

preceitua o art. 535, §3°, I ou II, do CPC, independentemente de nova 

determinação. Caso haja impugnação, certifique-se a tempestividade da 

peça e conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018427-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEDROSA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1018427-92.2018.8.11.0041. AUTOR: CRISTIANE PEDROSA ROSA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispõe o art. 334 do CPC, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 

referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

29 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018601-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSUNCAO DE MARIA LOPES BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AIRTON AMORIM DOS SANTOS OAB - CE5255 (ADVOGADO)

JEAN EFFERTON RIBEIRO AMORIM DOS SANTOS OAB - CE30960 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1018601-04.2018.8.11.0041. AUTOR: ASSUNCAO DE MARIA LOPES 

BRAGA RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes de sua 

condição financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500126-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANNE CRISTINA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1028551-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JOSEFINA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para processar e julgar a presente lide em favor 
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do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Remetam-se os 

autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018712-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTAMAFE SUPERMERCADO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO)

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1018712-22.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: BERTAMAFE SUPERMERCADO 

LTDA - ME IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Vistos, etc. Tendo em vista que o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de junho de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000134-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODEMBURGO GIULIATTI DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA OAB - MT20789/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000134-94.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: RODEMBURGO GIULIATTI DIAS 

IMPETRADO: DIRETOR DO DETRAN/MT Vistos etc. Inicialmente, determino 

que Sra. Gestora retifique a certidão de ID. 13682185, uma vez que as 

informações da autoridade coatora se encontram acostadas no ID. 

11743330. No mais, em relação ao pleito retro, consigno que em mandado 

de segurança, após as informações da autoridade tida como coatora, não 

se admite o aditamento à petição inicial. Assim, dê-se vistas ao Ministério 

Público, após conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942809 Nr: 56259-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272347 Nr: 3424-03.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES PEREIRA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ANIBAL SILVA - 

OAB:4.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 854440 Nr: 56997-43.2013.811.0041

 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: NEIDE DE FÁTIMA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n.º 854440 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853966 Nr: 56577-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE ALMEIDA BELÉM TOMASONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORRÊA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482 OAB/MT, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059, 

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 

6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Autos n.º 853966 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 325703 Nr: 25586-89.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDSON SCHERER DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, TANIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 Autos n.º 325703 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Ante a ausência de manifestação da parte exequente (fl. 269), 

arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 829800 Nr: 35552-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - 

OAB:11226-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT, ROMÉLIA RIBEIRO PERON - OAB:11.764/MT

 Autos nº 829800 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 As partes opuseram embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 35/36, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial (fls. 37/39 e 40/40v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794033 Nr: 336-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEZINHO DE LIMA E SILVA, GERONALDO MARTELLO 

FOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:OBA/MT 

13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1038567 Nr: 40867-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GICELDA MARIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES - OAB:

 Após, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como 

para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e 

II).Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º).Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 837503 Nr: 42301-02.2013.811.0041

 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: JORGE ANTÔNIO DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DA SILVA 

MOURA - OAB:14031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 854735 Nr: 57256-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CARIUSKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 854735 – Execução

 Vistos etc.

Indefiro o pedido para que a atualização do crédito exequendo seja 

realizada pela Contadoria Judicial, vez que tal providência incumbe à parte 

e não ao judiciário.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1038734 Nr: 40957-15.2015.811.0041

 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: SÔNIA APARECIDA DA SILVA MARQUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russivelt Paes Cunha - 

OAB:12487/B, VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA 

(PGE) - OAB:17522

 Autos n.º 1038734 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 358267 Nr: 28621-23.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408, NAYLANNE G. H. DOS SANTOS - ESTAGIÁRIA - 

OAB:10.712-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc. Federal

 Assim, por não se tratar de causa previdenciária fundada em acidente de 

trabalho, é competente para conhecer, processar e julgar o presente feito 

a Justiça Federal. Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor 

da Justiça Federal, competente para julgar as ações decorrentes de 

acidentes de qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, 

com fulcro no art. 64, §3º do CPC.Intimem-se o INSS para, no prazo de 10 

(dez) dias, providenciar o depósito dos honorários periciais. Aportando 

aos autos o comprovante, desde já, autorizo o levantamento do montante 

em favor do expert nomeado na espécie.Proceda-se as anotações 

necessárias, remetendo-se os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 763887 Nr: 16497-66.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 763887 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por ALIANÇA 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

objeto da CDA n. 2009330.

É relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando atentamente os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso 

em 30/01/2009 efetivou a inscrição do débito objeto deste processo na 

dívida ativa, gerando a CDA n. 2009330.

A Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é 

clara ao declarar a competência da Vara de Execução Fiscal da Capital 

para processos que tenham objeto semelhante ao caso vertente, 

excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a inscrição dos 

débitos em dívida ativam, vejamos:

 “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatadas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa.”

 Logo, a competência para processar o feito é da Vara de Execução 

Fiscal, por se tratar de crédito inserido em dívida ativa.

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.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 410606 Nr: 1226-85.2010.811.0041

 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: VALMIR GONÇALVES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA PERÓN MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

ANNAVERA AURESCO ATÍLIO - OAB:7988/MT, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST., FABIO MARCEL 

VANIN TURCHIARI - OAB:PROC.

 Autos nº 410606 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 125/127v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 128/130).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 717372 Nr: 10587-92.2011.811.0041

 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: PURITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ANTONIO CAVANHA 

GAIA - OAB:58079, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, GIANOTTI A. MORAES GOMES - OAB:18.216, PAULO 

HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA - OAB:216413/SP, SANDRYA 

RODRIGUEZ VALMANA - OAB:250321/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 717372 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 
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prolatada às fls. 248/249, aduzindo, em síntese, haver erro material no 

citado comando judicial (fls. 250/253).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 989851 Nr: 18459-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE VEIGA ULBERG DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do NCPC, refutando as teses autorais, e, em consequência, 

mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação 

executiva em apenso (autos cód. 448874), em todos os seus 

efeitos.Deixo de condenar o Embargante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por 

cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8 do novo 

CPC.Junte-se cópia desta nos autos da Execução.Não havendo recurso 

voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, uma vez que não houve proveito econômico obtido com a 

presente demanda, conforme preceitua o art. 496, §3º, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P. I. 

C.Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.Jorge Iafelice dos SantosJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 899857 Nr: 29736-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DE FÁTIMA PARANAGUÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, METAMAT 

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADYSON SÁ FLORO - 

OAB:17.518/MT, LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - OAB:17.370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Autos n.º 899857 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 91, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 926439 Nr: 47352-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE RUPPEL - OAB:61.689/PR, 

ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR - OAB:15471/PR, BARBARA DAS 

NEVES - OAB:71.286/PR, CARLA GONÇALVES MARCONDES - 

OAB:50.098/PR, MARCELO DINIZ BARBOSA - OAB:27181, MARCELO 

MARQUES MUNHOZ - OAB:15.328/PR, MARIANA CLETO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:62.043, SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - 

OAB:10587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Autos n.º 926439 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 867318 Nr: 7427-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO HENRIQUE DE PAULA 

FERREIRA - OAB:11354 MT, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 867318 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Certifique-se acerca do decurso de prazo para apresentação de 

contestação.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, devendo requerer o que entender de 

direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 882365 Nr: 18184-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO KUCZMARSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 

VALLE - OAB:9774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Autos n.º 882365 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794396 Nr: 711-45.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:10.003-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Autos nº 794396 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, bem como, levando-se em conta que o 

pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, para condenar a 

autarquia ré a conceder ao requerente aposentadoria por invalidez (fls. 

138/139v), determino a intimação da parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover a imediata implantação do benefício concedido em 

sentença.

Consigne-se que o descumprimento ensejará o cometimento do crime de 

desobediência.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 888395 Nr: 22157-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO KUCZMARSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 

VALLE - OAB:9774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 888395 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 168, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 724380 Nr: 20036-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO - FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 724380 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 926972 Nr: 47636-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILBE CARLA MAPELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Autos n.º 926972 – Liquidação de sentença.

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, determino que a Fazenda Pública seja intimada para, no prazo 

de 10 (dez) dias, juntar aos autos os documentos mencionados à fl.285.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 917552 Nr: 41779-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GABRIELA LEITE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GOMES BEZERRA, 

LUCIANA DO NASCIMENTO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:16.263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8617

 Autos n.º 917552 – Imissão na posse

Vistos, etc.

Cumpra-se a determinação exarada na ação de usucapião apensa.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 843528 Nr: 47426-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR DE SOUZA, ANTONIO MARQUES DE AGUILAR, 
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EDNEY ROBERTO BRITO CORREA, EDMIR FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, 

AUGUSTO CESAR DA SILVA, DERSON BONDESPACHO DAS NEVES, 

EDUARDO FERNANDES BUENO, FERNANDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, 

IRACY DO NASCIMENTO PORTO SILVA, EDUARDO JOÃO SILVA DE 

FIGUEREDO, EUDES DA CRUZ MONTEIRO, FRANCINEI DE JESUS OLIVEIRA 

SOUZA, JOSE DE OLIVEIRA DANTAS, JOSE MARIA BORGES DE 

OLIVEIRA, OSWALDO MARQUES, MARCIO CREY DE OLIVEIRA, RODRIGO 

BENEDITO DE MELLO, JOSINEY ALVES DE LIMA, MAURO FRANCISCO 

PINTO, SIDNEY GONÇALVES QUEIRÓZ, VANDERLEY ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 843528 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 878509 Nr: 15817-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE ARAUJO, VILMA DA SILVA 

CHEQUIM NUNES, DILZA ARAUJO DE MATOS, CLEIDE ARAUJO DE 

SOUZA, ZENI IZABEL DE SOUZA, WALNIRA DA SILVA CHEQUIM, 

JUCILENE LEMES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 878509 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 368395 Nr: 6106-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DO NASCIMENTO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 368395 – Usucapião

 Vistos, etc.

Prossiga-se no cumprimento do comando judicial retro.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 913039 Nr: 38886-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA COSTA LEITE DIAS, MARENIL 

ALESSANDRA DE SIQUEIRA RIBEIRO, SOLANGE REGINA DA SILVA, 

SELMA BATISTA AMANCIO, SHIRLEY LUCIA PEDROSO, ONETE BORGES 

DOS SANTOS, WALDELICY OLIVEIRA SILVA, WANDA EVANGELISTA DE 

SÁ MOREIRA, VALDECI MARQUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Autos n.º 913039 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 810234 Nr: 16736-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNAN HUDSON COSTA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 810234 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 170, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851984 Nr: 54856-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DOS SANTOS, PEDRO HURTADO, ORLANDO 

ALVES PEREIRA, PEDRO DE ARRUDA, OTALIRIO FREIRE, OSVALDO 

BATISTA DE ALMEIDA, AROLDO DA SILVA LIMA, FRANCISCO BARBOSA 

DO NASCIMENTO, GILBERTO ARAUJO NASCIMENTO, ODENIR MAXIMIANO 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 851984 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 783080 Nr: 36767-14.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTARTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos 

moldes do art. 85, §2º, do CPC.Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 28 de junho 

de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1062583 Nr: 52166-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOIARY PERSIANI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1062583 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que se cuida de processo de 

execução de sentença. Assim, chamo o feito a ordem para REVOGAR o 

comando judicial exarado à fl. 50/50v e todos os atos processuais 

subsequentes a este.

 Destarte, procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente 

feito trata-se de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 849228 Nr: 52476-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LEITE DE OLIVEIRA, CRISTIANE OLIVEIRA 

VASCONCELOS, ELI REGINA MAGALHÃES DA SILVA, DOMINGOS DIAS 

DE MOURA, DILZA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, ELENICE ROSANA SANTA 

CRUZ, JOELMA LEITE DA SILVA DUARTE, MAURICIO JANUÁRIO DA 

SILVA, MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES VELOSO, FLORACI MARIA DA 

SILVA, JUREMA FRANÇA DA GUIA SOUZA, LOZIANE MARTINS DE 

MAGALHAES, MARIA APARECIDA DE MEDEIROS, MARIA DE FÁTIMA 

MARTINS, VANETE TEIXEIRA DAMACENO, ZILDINETE JOANA DE ALMEIDA 

NEVES, OCTACILIA ALBERTINA DE AMORIM, OTILIA NUNES DE SIQUEIRA 

E SILVA, PATRÍCIA SUZANA DA SILVA, PAULO SÉRGIO MESSIAS DOS 

SANTOS, SIRLENE SANTANA CIRILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e no v. 

acórdão de fls. 231/235v e 290/297v.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 911774 Nr: 38016-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA AUXILIADORA MELO SILVA, ALTOMIDO 

FERREIRA GOMES, DANIELLE CRISTINA DE MORAES NASCIMENTO, 

ARLETH BENEDITA DA SILVA, CEMARIO DA SILVA FERNANDES, FANIZE 

ALBUES, HELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS RIBEIRO, GONÇALO 

TEODORO DE CAMPOS, ILZA FRANCISCA DA SILVA, KELLEN CRISTINA 

NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Autos n.º 911774 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 935397 Nr: 52263-15.2014.811.0041

 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: ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que transcorreu o prazo de manifestação da parte autora, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC e, 

via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente Ação 

Ordinária, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo 

estatuto processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 939252 Nr: 54213-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIS CLAUDIA ANTONIO DOS SANTOS, SINDIFISCO 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação ordinária ajuizada por TAÍS CLÁUDIA ANTÔNIO DOS 

SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte autora foi intimada para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) 

dias. Todavia, consoante se infere da certidão de fls. 94, nada requereu, 

razão pela qual os autos se encontram paralisados por mais de 30 (trinta) 

dias, configurando o abandono da causa.

Isso posto, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, 

do CPC.

 Sem custas e nem honorários advocatícios, pois incabíveis no caso 

vertente.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 496, I, do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018419-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINO DE LIMA CASTRO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência, comprovando nos autos.. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Não obstante os motivos que calcam a 

pretensão da Impetrante, “in casu”, verifica-se imprescindível à 

manifestação do Impetrado para apreciação da liminar. Assim, notifique-se 

a autoridade indigitada coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

informações e, querendo, juntar documentos. Vindo as informações, 

juntem-se e venham-me os autos conclusos para a apreciação do pedido 

de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007496-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IRINEU DANTAS (AUTOR)

ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS (AUTOR)

MARI LUCIA DE MORAES CURADO (AUTOR)

FABIO DE CAMPOS CURADO (AUTOR)

MARILENE MARIA DE MORAES (AUTOR)

NORANEY FATIMA MORAIS DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

JOAO CONCEICAO DE MORAIS (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):

 Cod. Proc.: 888249 Nr: 22042-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMOR BRESSAN, MIRTES MARIA BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - 

INTERMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15.021/MT, MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS - 

OAB:16.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1166216 Nr: 38494-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON AUGUSTO BARÃO, RAFAEL AUGUSTO 

BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABÁ - GESTOR PLENO DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787584 Nr: 41488-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS BARBOZA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerente foi apresentado 

tempestivamente. Que remeto os autos em carga pessoal para a parte 

requerida para tomar ciência da sentença, bem como para, querendo, 
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apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829467 Nr: 35245-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SPERDUTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito - Procurador 

Federal - OAB:PF/MT - 1873226

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881198 Nr: 17520-76.2014.811.0041

 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: FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NEVES ROCHA - 

OAB:81.392/RS, VINÍCIUS LUNARDI NADER - OAB:68361/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1311465 Nr: 11250-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARIA PEDROZO DA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, determino que a Fazenda Pública seja intimada para, no prazo 

de 10 (dez) dias, juntar aos autos os documentos mencionados à fl.10.

Após, intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1043444 Nr: 43240-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS 

RODOVIÁRIOS LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR ALVES BONUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar CPF e número de conta bancária para transferência de valor 

depositado em conta judicial vinculada a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1311840 Nr: 11352-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIGIA CAVIGLIONI UNTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, determino que a Fazenda Pública seja intimada para, no prazo 

de 10 (dez) dias, juntar aos autos os documentos mencionados à fl.15.

Após, intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017987-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA SANTOS DE BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto à impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018594-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACEDO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)
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Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004408-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL DE FRANCA BATISTA OAB - MT22534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Ademais, alguns documentos juntados com a exordial estão ilegíveis. 

Dessa forma, oportunizo, também no prazo de 15 (quinze) dias, nova 

juntada de forma legível, a fim de que não reste prejudicada a análise do 

direito do Impetrante. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006324-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DE JESUS PEREIRA OAB - PR33907 (ADVOGADO)

DERMIVAL OLIVEIRA ALVES OAB - PR44033 (ADVOGADO)

BARBARA MARQUES SCHLOZ OAB - PR48272 (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: 1018711-37.2017.8.11.0041

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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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: 1015902-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN RODRIGUES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/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: 1016809-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/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: 1005238-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDISON ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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: 1020827-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE APARECIDA SILVA DO AMARAL (AUTOR)

ALIN JUNIOR DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT0003739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Patrícia Martins Saad (RÉU)

SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO)
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FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 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: 0504916-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELAIDE DOS SANTOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO,PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, acerca dos 

documentos juntados aos autos pelo requerido, conforme determinação. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1014392-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013462-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300/B (ADVOGADO)

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Dê-se ciência às partes acerca do deferimento da suspensão de 

liminar concedida na Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n. 

1005239-58.2018.8.11.0000. No mais, 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. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024878-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Dê-se ciência às partes acerca do deferimento da suspensão de 

liminar concedida na Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n. 

1005239-58.2018.8.11.0000. No mais, 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. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022242-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Dê-se ciência às partes acerca do deferimento da suspensão de 

liminar concedida na Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n. 

1005239-58.2018.8.11.0000. Quanto ao Agravo de Instrumento interposto 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO mantenho a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos. No mais, 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.. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018533-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JOANA HUGUENEY FRANCO LOBO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"(...) Isso posto, INDEFIRO a liminar 

pleiteada na exordial. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, 

I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016329-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO NUNES CAMARGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIGO OAB - MT23734/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -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 valores das diligências referente aos bairros Centro Político 

Administrativo e ao Centro, 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 
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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 convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871155 Nr: 10399-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN V. M. PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8400 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912214 Nr: 38317-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881934 Nr: 17975-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022170 Nr: 33010-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRNA MILTRID KOPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1091771 Nr: 6934-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILES MARIA ARRUDA ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as requerentes para que se manifestem sobre esta 

impugnação ao cumprimento da sentença no prazo de 15 dias (art. 218, 

§1º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 62476 Nr: 3338-08.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. DORILEO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - OAB:6.502-A, FRANCO 

BONATELLI - OAB:6397-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Fica o(a) Advogado(a) ADOLFO ARINI, OAB/MT 6.727, 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.: 343150 Nr: 13368-92.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO ANTUNES BRANDÃO NETO 

- OAB:9490-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA EMILE MACIEL JORGE DE 

SOUZA - PROC. FEDERAL - OAB:Mat. nº 1585180

 Fica o(a) Advogado(a) RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA, OAB/MT 9.395, 

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.: 922702 Nr: 45070-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ANTONIO FORLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) Advogado(a) VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA, OAB/MT 

6.953, 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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior
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 Cod. Proc.: 806472 Nr: 12951-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI SALIES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.Condeno 

o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em 

virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 508.Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1096380 Nr: 9005-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEQUIAS ARNALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - OAB:2139175 PF/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUSA ERRUAN ROCHA 

POROFO - OAB:15648

 Vistos,

Intime-se o embargante para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se 

sobre o contido na petição de fl. 10.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 833001 Nr: 38517-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS PM/BM DE 

MATO GROSSO - ASPRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

gratuidade de justiça deferida.Não cabe reexame necessário, nos termos 

do art. 496, §3º, II, CPC.Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as 

baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 881623 Nr: 17783-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA NOGUEIRA, JORGE LUIZ ROCHA DE 

OLIVEIRA, LAZARO ANTONIO ALVES PIMENTA, SOLANGE MENDES 

BOASCIVIS PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 ISTO POSTO, reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, 

e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50).Sentença não sujeita à remessa necessária.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1065729 Nr: 53543-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA VALADARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DA FUNDAÇÃO CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 847246 Nr: 50773-89.2013.811.0041

 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: PREQUIP COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA GRACIOLLI DE LIMA 

MARIA - OAB:51.602/RS, LUIZ FELIPE GRACIOLLI DE LIMA - 

OAB:77030/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Diante de tudo o que foi exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para 

DETERMINAR à autoridade coatora que se abstenha de exigir da 

impetrante, o ICMS diferencial de alíquota com fundamento no Protocolo 

ICMS n. 21/2011, nas operações interestaduais de vendas não 

presenciais, destinadas a consumidores não contribuintes do ICMS neste 

Estado.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.: 854496 Nr: 57054-61.2013.811.0041

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, VANDRO 

MARCOS VOLTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA - SUAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 De todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para determinar 

que o recurso administrativo voluntário interposto pela impetrante seja 

admitido e apreciado por órgão colegiado superior ao que indeferiu o 

pedido de revisão de lançamento. Por consequência, JULGO EXTINTO 

COM ANÁLISE DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para 

os devidos fins. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, 

determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário de sentença. Sem custas processuais e nem honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 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

 Intime-se o requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, junte-se nos 

autos as certidões originais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1130229 Nr: 23087-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT, JAIME PENARIOL DE ROSATO - OAB:14.881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem 

produzir, detalhando-as e justificando-as sob pena de indeferimento e 

preclusão (art. 370, CPC), nos termos da decisão de fls. 148.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 949955 Nr: 60344-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:6847

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 865086 Nr: 5667-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ARAUJO NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINICE DE FÁTIMA DA CRUZ - 

OAB:13.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como já dito anteriormente, não houve redução da remuneração do 

Requerente com base na análise das fichas financeiras, tendo sido o 

adicional por tempo de serviço e a sexta-parte incorporados ao seu 

vencimento base e acrescido da VPNI.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Condeno o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 88-verso.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 882993 Nr: 18537-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENAIZA MARGARETH LAUFER ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINICE DE FÁTIMA DA CRUZ - 

OAB:13.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como já dito anteriormente, não houve redução da remuneração da 

Requerente com base na análise das fichas financeiras, tendo sido o 

adicional por tempo de serviço incorporado ao seu vencimento base.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 92-verso.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 980842 Nr: 14487-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACI PEDROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO CORDEIRO DE 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 8.988

 Certifico que tendo em vista manifestação do executado na fls.141/161 e 

em determinação de fl.140-v, remeto os autos para intimar a parte autora a 

se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 174584 Nr: 22858-80.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE ESPINHOLA CECHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRED HENRIQUE SILVA 

GADONSKI - OAB:6927/MT, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT, RAFAEL MORAIS DALTRO - OAB:7.887 E, WILSON DE 

OLIVEIRA ROSA - OAB:3236-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, ROGERIO LUIZ GALO - OAB:, ULINDINEI 

ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Considerando o desarquivamento dos autos, impulsiono estes autos para 

intimar a parte requerente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 792930 Nr: 47014-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO MACHADO ROCHA, ELAINE CARDINALI 

AERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial

O Estado de Mato Grosso devidamente intimado a se manifestar acerca 

dos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, fls. 46/48, não se 
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manifestou.

O Exequente, conforme a fl. 46, renunciou ao prazo recursal e concordou 

com os cálculos.

Pelo exposto, HOMOLOGO o cálculo constante às fl. 46 para que opere 

seus jurídicos e legais efeitos.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se o Estado de Mato Grosso, para que informe, em 30 

dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas 

no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício 

Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Cumpra-se INCONTINENTI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 406604 Nr: 38598-05.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER BADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se constar a informação, em fl. 151, de 

falecimento da parte autora, bem como o requerimento da patrona de 

extinção desta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA.

Conforme exposto acima, a Defensoria Pública, assistente do autor, 

informa em petição que, através de contato telefônico, obteve a notícia do 

falecimento do mesmo. Diante disso, resta impossível a continuação do 

feito, uma vez que se trata de ação indisponível e de natureza 

personalíssima.

 Mesmo após ordem judicial, acostado em fl. 127, de apreensão e entrega 

do medicamento pleiteado, esta não fora cumprida em razão do relato do 

Oficial de Justiça, em fl. 141, da indisponibilidade do fármaco nas 

dependências estatais.

Dessa forma, com fulcro no Art. 485, IX, do Código de Processo Civil, julgo 

o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas e nem honorários advocatícios, diante da gratuidade de 

justiça deferida à parte autora (fls. 57/58).

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 394268 Nr: 29906-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ CASTRO RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:, MAURÍCIO BENEDITO PETRAGLIA JÚNIOR - OAB:7.215 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de sentença.

O Município de Cuiabá, devidamente citado nos termos do art. 535 do CPC, 

apresentou impugnação intempestiva às fls. 198/205.

Em seguida, depois de juntada dos cálculos apresentados pela Contadoria 

Judicial de fls. 208/210, houve divergência quanto aos valores estipulados 

para o pagamento dos honorários advocatícios, sendo o valor do débito 

em si, no valor de R$ 28.760,63 (vinte e oito mil e setecentos e sessenta 

reais e sessenta e três centavos), aceito de comum acordo entre as 

partes.

Em face deste último impasse, a exequente manifestou-se em fl. 238 no 

sentido de concordar com os cálculos dos honorários apresentados pelo 

ente municipal, em fl. 221, no qual pleiteia pelo valor correspondente à R$ 

1.355,06 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

Dessa forma, em vista do acordo acima relatado, tem-se o montante de R$ 

30.115,69 (trinta mil cento e quinze reais e sessenta e nove centavos), 

cujo valor HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se o Município de Cuiabá, para que informe, em 30 dias, 

a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no 

§9º do art. 100 da Constituição Federal.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se a 

Requisição de Pequeno Valor em conformidade ao art. 535, §3º, II do CPC.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003169-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DONEGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por THIAGO 

ALVES DONEGÁ contra ato dito coator praticado pelo PRESIDENTE DO 

DETRAN/MT, objetivando a concessão de liminar para que possa efetuar o 

licenciamento de seus veículos para o exercício de 2018, independente do 

pagamento de multas. Em breve síntese, o impetrante argumenta não ser 

justa a vinculação do licenciamento do seu veículo ao pagamento das 

multas de trânsito, alegando que não foi notificado das mesmas. Com a 

inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. Decido. O mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 

que para a concessão de medida liminar, é necessária 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). No que 

tange ao licenciamento do veículo, tenho convicção que se revela ilegal a 

vinculação do IPVA ao pagamento de multas por infração de trânsito, 

constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações necessárias, 

conforme previsto na legislação de trânsito. Todavia, as provas que 

acompanham a petição inicial não demonstram a probabilidade do direito 

invocado. De acordo com o CTB: Art. 282. Aplicada a penalidade, será 

expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa 

postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a 

ciência da imposição da penalidade. § 1º A notificação devolvida por 

desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada 

válida para todos os efeitos. Tendo em vista as provas que dos autos 

constam percebo que o endereço do autor cadastrado junto ao DETRAN é 

“Av. Madri, 151, Rodoviária Parque (fls. 109 e 111) ao passo que seu 

endereço atual, conforme declarado na exordial é “Rua das Palmeiras, 

133, Condomínio Residencial São Lourenço, CEP 78.075-850, Cuiabá, MT.” 

Ora, a divergência dos endereços (cadastrado junto ao órgão e atual) é 

visível. Como esperava o autor ser notificado das multas se mudou de 

endereço e não comunicou o órgão estadual de trânsito? Destarte, a 

fumaça do bom direito referente à ausência de notificação não está 

presente. É imperioso recordar que o STJ entende pela ilegalidade da 

aplicação da penalidade administrativa, quando não comprovada a dupla 

notificação do proprietário do veículo. Ocorre que em se tratando de ato 

administrativo, a sua legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo 

àquele que alega em contrário, produzir as provas necessárias para tanto, 

o que não fez. Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente 

a ensejar a relevância do direito invocado. No mais, tem sido ponto 

pacífico na jurisprudência a possibilidade de vincular o licenciamento do 

veículo ao pagamento das multas por ventura existentes, desde que tenha 

havido notificação válida. Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 
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nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018533-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JOANA HUGUENEY FRANCO LOBO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CARLA 

JOANA HUGUENEY FRANCO LOBO contra ato do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando, mediante a concessão de liminar, o direito de obter a 

sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, independente do 

pagamento das multas que recaem sobre o automóvel CHEVROLET/ONIX 

1.4AT ACT, cinza, 2017/2018, placa QBC-3856, uma vez que alega não ter 

sido notificada das mesmas, a fim de proceder à sua defesa. Com a inicial 

vieram documentos anexos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º 

da Lei 12.016/2009. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, é necessária 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). 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”. Analisando os argumentos despendidos 

pela impetrante, com a documentação trazida aos autos, verifico não ser 

possível o acolhimento do pedido liminar por entender ausente a fumaça 

do bom direito. Em princípio, não vislumbro ilegalidade na conduta da 

Impetrada, a qual demonstra estar agindo em estrito cumprimento de seu 

dever legal, exercendo dentre outros o poder administrativo de polícia. O 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atribui ao DETRAN (órgão executivo de 

trânsito do Estado) a função de cumprir a legislação e as normas de 

trânsito e fiscalizar e controlar o processo de reciclagem e suspensão de 

condutores, nos termos do art. 22, CTB: Art. 22. Compete aos órgãos ou 

entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no 

âmbito de sua circunscrição: I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as 

normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; II - realizar, 

fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, 

reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de 

Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, 

mediante delegação do órgão federal competente; É certo que em caso de 

ilegalidade o Poder Judiciário pode anular os atos administrativos, mas tal é 

exceção, não regra. Em se tratando de ato administrativo, a sua 

legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em 

contrário, produzir as provas necessárias para tanto. Das provas 

constantes dos autos percebe-se que a data da 1ª habilitação da 

Impetrante é 09/06/2017, sendo que tinha permissão para dirigir até 

08/06/2018, quando então poderia, perante o DETRAN, solicitar sua CNH 

definitiva. A legislação sobre o tema dispõe o seguinte: Art. 148. Os 

exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser 

aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão 

executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as 

normas estabelecidas pelo CONTRAN. § 1º A formação de condutores 

deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de 

conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o 

trânsito. § 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para 

Dirigir, com validade de um ano. § 3º A Carteira Nacional de Habilitação 

será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo 

não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou 

seja reincidente em infração média. § 4º A não obtenção da Carteira 

Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do 

disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o 

processo de habilitação. Diante disso, a prova pré-constituída se mostra 

insuficiente a ensejar a relevância do direito invocado, tornando impossível 

averiguar, neste momento de cognição não exauriente, a ilegalidade da 

restrição imposta pelo DETRAN-MT. Ademais, não cabe ao Judiciário a 

análise do mérito do ato administrativo, somente o exame da sua 

legalidade, não podendo este Juízo atuar em substituição aos agentes 

públicos que integram o Poder Executivo. Necessária se faz a instrução 

processual e o contraditório a fim de comprovar ou não a ilegalidade da 

restrição em questão. Não seria razoável inversão do rito neste momento, 

uma vez que necessária a manifestação das partes e a produção de 

provas. A tutela liminar possui caráter excepcional e sua concessão está 

condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se 

vislumbra no caso em tela. Assim, não vislumbro a existência da 

relevância necessária ao acolhimento do pedido de liminar da impetrante. 

Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017278-61.2018.8.11.0041

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:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Requerente: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA. 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação pelo 

procedimento ordinário ajuizada por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA., onde pleiteia a concessão de tutela de urgência 

para que sejam mantidos os efeitos de seu enquadramento no PRODEIC, 

conforme tratado originalmente com o ESTADO DE MATO GROSSO. A 

requerente aduz, em sua peça inicial, que desde o ano de 2006, com a 

assinatura do Protocolo de Intenções e os seus respectivos aditivos, 

materializados em 2010 (Primeiro Termo Aditivo) e 2012 (Segundo Termo 

Aditivo), firmou com o requerido obrigação de promover investimentos 

neste Estado, mediante a concessão de incentivos fiscais a serem 

usufruídos até o ano de 2020. Relata que após se utilizar dos critérios 

estabelecidos na Resolução n. 04/2007, o requerido, contrariando o pacto 

originalmente firmado consigo, reduziu o incentivo fiscal para 60% de 

crédito presumido de ICMS, incidente nas operações de comercialização 

interna e interestadual das mercadorias produzidas em seu 

empreendimento industrial, bem como diminuiu o prazo de vigência do 

incentivo fiscal para o ano de 2018 ao invés de 2020. Com a inicial, vieram 

acostados documentos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está 

condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos 

documentos e fatos trazidos pelo requerente, tenho que são suficientes a 

caracterizar a plausibilidade do direito invocado, bem como o perigo de 

dano, ensejando o acolhimento parcial da pretensão inicial. Consoante se 

extrai da petição inicial, após a concessão do benefício fiscal, mediante o 

enquadramento da parte autora no PRODEIC, o requerido houve por bem 

revogar parcialmente o benefício concedido, reduzindo o percentual do 

crédito presumido de ICMS, bem como o prazo de vigência do programa. 

Colhe-se dos documentos que instruem o pedido, que a parte autora 

firmou, em 04/12/2006, Protocolo de Intenções com o ESTADO DE MATO 
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GROSSO, onde ficou estabelecido em sua Cláusula Quarta: “crédito 

presumido de ICMS no patamar de 60% do valor do imposto, incidente nas 

operações de comercialização interestadual das mercadorias 

efetivamente produzidas no empreendimento industrial” da autora. 

Posteriormente, em 14/07/2010, as partes firmaram o “Primeiro Termo 

Aditivo ao Protocolo de Intenções assinado em 04 de dezembro de 2006”, 

o qual, em sua cláusula terceira, alterou a cláusula quarta do Protocolo de 

Intenções, estabelecendo em seu inciso III: “III – Após concluída a segunda 

fase de instalação e implantação da linha de produção e envase de 

cerveja tipo pilsen em lata, fica assegurado a empresa o crédito presumido 

de 90% (noventa por cento) de toda a sua produção, pelo período de 10 

anos contados a partir da comprovação a SICME da conclusão da 

segunda fase de implantação da indústria”. E por fim, em 15 de março de 

2012, as partes firmaram o “Segundo Termo Aditivo ao Protocolo de 

Intenções assinado em 04 de dezembro de 2006”, alterando novamente a 

cláusula quarta deste último, para estabelecer a redução da base de 

cálculo ICMS, bem como Crédito Presumido desse imposto no montante de 

90% (noventa por cento). É fato que em 07/02/2007, o Conselho 

Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso – 

CONDEPRODEMAT - baixou a Resolução n. 01/2007, onde definiu o 

percentual de 60% (sessenta por cento) de crédito presumido de ICMS em 

favor da parte autora, a qual foi utilizada como fundamento pelo requerido 

para reduzir o percentual do benefício fiscal concedido em favor da 

mesma. Todavia, entendo que nesta fase processual, a existência da 

referida Resolução é insuficiente a afastar a probabilidade do direito 

invocado, uma vez que o negócio jurídico estabelecido entre requerente e 

requerido goza da proteção do princípio constitucional da segurança 

jurídica. Para o Direito brasileiro, a Resolução é uma das formas 

normativas instrumentais de que dispõe o Administrador Público, para 

regulamentar a aplicação daquilo que dispõe a Lei. Sobre o poder 

regulamentar do Executivo, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que 

“os dispositivos constitucionais caracterizadores do princípio da legalidade 

impõem ao regulamento o caráter que se lhe assinalou, qual seja, o de ato 

estritamente subordinado, isto é, meramente subalterno e, ademais, 

dependente de lei”[1]. É salutar ressaltar que Resolução e Regulamento 

não são sinônimos, sendo a primeira, inferior ao segundo na escala 

hierárquica normativa. O escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello 

explicita a diferença entre ambos: “Tudo quanto se disse a respeito do 

regulamento e de seus limites aplica-se, ainda com maior razão, a 

instruções, portarias, resoluções, regimentos ou quaisquer atos gerais do 

Executivo. É que na pirâmide jurídica, alojam-se em nível inferior ao próprio 

regulamento. Enquanto este é ato do Chefe do Poder Executivo, os demais 

assistem a autoridades de escalão mais baixo e, de conseguinte, 

investidas de poderes menores. Tratando-se de atos subalternos e 

expedidos, portanto, por autoridades subalternas, por via deles o 

Executivo não pode exprimir poderes mais dilatados que os suscetíveis de 

expedição mediante regulamento”[2]. Logo, a Lei é a fonte primária do 

Direito, enquanto o Regulamento e a Resolução têm natureza secundária. 

Estes não criam e tampouco inovam, senão, apenas normatizam, no âmbito 

administrativo, a aplicação fiel da Lei, naquilo em que esta estabelece a 

necessária discricionariedade para tanto. Assim, quando o requerido 

invoca o princípio da autotutela para aplicar a Resolução n. 

01/2007-CONDEPRODEMAT, a fim de motivar a redução do benefício fiscal 

outrora concedido, põe este em rota de colisão com o princípio da 

segurança jurídica, que, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello 

“(...) se não é o mais importante dentre todos os princípios gerais de 

Direito, é, indisputavelmente, um dos mais importantes entre eles (...)”[3] e, 

juntamente com a legalidade, compõe o fundamento principal do Estado 

Democrático de Direito. Tal é a importância da segurança jurídica, que é 

nesse princípio em que se assenta o entendimento do E. STF para a 

modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conforme 

se extrai do julgado da ADI 2240 BA: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.619/00, DO ESTADO DA BAHIA, QUE 

CRIOU O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. 

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL POSTERIOR À EC 15/96. 

AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PREVISTA NO TEXTO 

CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 18, § 4º, DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. OMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO. 

EXISTÊNCIA DE FATO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA 

SEGURANÇA DA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO, ESTADO DE 

EXCEÇÃO. A EXCEÇÃO NÃO SE SUBTRAI À NORMA, MAS ESTA, 

SUSPENDENDO-SE, DÁ LUGAR À EXCEÇÃO --- APENAS ASSIM ELA SE 

CONSTITUI COMO REGRA, MANTENDO-SE EM RELAÇÃO COM A 

EXCEÇÃO. 1. O Município foi efetivamente criado e assumiu existência de 

fato, há mais de seis anos, como ente federativo. 2. Existência de fato do 

Município, decorrente da decisão política que importou na sua instalação 

como ente federativo dotado de autonomia. Situação excepcional 

consolidada, de caráter institucional, político. Hipótese que consubstancia 

reconhecimento e acolhimento da força normativa dos fatos. 3. Esta Corte 

não pode limitar-se à prática de mero exercício de subsunção. A situação 

de exceção, situação consolidada --- embora ainda não jurídica --- não 

pode ser desconsiderada. 4. A exceção resulta de omissão do Poder 

Legislativo, visto que o impedimento de criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de Municípios, desde a promulgação da Emenda 

Constitucional n. 15, em 12 de setembro de 1.996, deve-se à ausência de 

lei complementar federal. 5. Omissão do Congresso Nacional que 

inviabiliza o que a Constituição autoriza: a criação de Município. A não 

edição da lei complementar dentro de um prazo razoável consubstancia 

autêntica violação da ordem constitucional. 6. A criação do Município de 

Luís Eduardo Magalhães importa, tal como se deu, uma situação 

excepcional não prevista pelo direito positivo. 7. O estado de exceção é 

uma zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade. Não é a 

exceção que se subtrai à norma, mas a norma que, suspendendo-se, dá 

lugar à exceção --- apenas desse modo ela se constitui como regra, 

mantendo-se em relação com a exceção. 8. Ao Supremo Tribunal Federal 

incumbe decidir regulando também essas situações de exceção. Não se 

afasta do ordenamento, ao fazê-lo, eis que aplica a norma à exceção 

desaplicando-a, isto é, retirando-a da exceção. 9. Cumpre verificar o que 

menos compromete a força normativa futura da Constituição e sua função 

de estabilização. No aparente conflito de inconstitucionalidades 

impor-se-ia o reconhecimento da existência válida do Município, a fim de 

que se afaste a agressão à federação. 10. O princípio da segurança 

jurídica prospera em benefício da preservação do Município. 11. Princípio 

da continuidade do Estado. 12. Julgamento no qual foi considerada a 

decisão desta Corte no MI n. 725, quando determinado que o Congresso 

Nacional, no prazo de dezoito meses, ao editar a lei complementar federal 

referida no § 4º do artigo 18 da Constituição do Brasil, considere, 

reconhecendo-a, a existência consolidada do Município de Luís Eduardo 

Magalhães. Declaração de inconstitucionalidade da lei estadual sem 

pronúncia de sua nulidade 13. Ação direta julgada procedente para 

declarar a inconstitucionalidade, mas não pronunciar a nulidade pelo prazo 

de 24 meses, da Lei n. 7.619, de 30 de março de 2000, do Estado da 

Bahia. (ADI 2240, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 

09/05/2007, DJe-072 DIVULG 02-08-2007 PUBLIC 03-08-2007 DJ 

03-08-2007 PP-00029 EMENT VOL-02283-02 PP-00279) Não se olvida 

aqui, que a legalidade também tem origem na Carta Magna. Contudo, a 

situação estabelecida nos autos não fere esse princípio, uma vez que a 

Lei Estadual n. 7.958/2003 não estabeleceu qualquer teto para a 

concessão do benefício fiscal e tampouco estipulou parâmetros para 

fazê-lo. Em sendo assim, a motivação ancorada em ato normativo 

administrativo de baixa hierarquia no sistema legal brasileiro, não tem o 

condão de afastar a aplicação do princípio da segurança jurídica, pois 

este decorre diretamente da Carta Magna e lhe é hierarquicamente 

superior. Nesse esteio, é necessário pontuar que nem o Protocolo de 

Intenções firmado entre as partes e tampouco os Termos Aditivos 

celebrados posteriormente, fixando benefício fiscal de 90%, trazem 

qualquer menção à existência dessa Resolução ou fazem qualquer 

ponderação à possibilidade de redução desse percentual. Além disso, 

foram firmados por todas as autoridades envolvidas na negociação, 

inclusive o Governador do Estado de Mato Grosso, dando ao negócio 

jurídico celebrado com a parte autora toda a aparência de legalidade. Em 

adendo, é imperioso frisar que existe a ideia de fidelidade recíproca na 

relação tributária, a impedir que o Estado, por ser titular do poder de 

legislar, possa trair o contribuinte prometendo-lhe benefícios por 

determinado prazo a fim de que este adote certas condições, e 

posteriormente majore o seu ônus, prejudicando-o, como ensina Hugo de 

Brito Machado: “os incentivos ou estímulos fiscais, aproximando-os dos 

contratos tácitos têm como consequência que o respectivo direito ao 

benefício fiscal não pode ser afetado pela sucessão das leis, devendo 

considerar-se direitos adquiridos que não podem ser extintos ou alterados 

pelas leis posteriores em tudo aquilo que prejudique o contribuinte”. Nesse 

caso, o direito da impetrante encontra assento no art. 178, do Código 

Tributário Nacional, que garante a irrevogabilidade discricionária da 

isenção fiscal concedida por prazo certo e mediante contrapartida do 
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beneficiário. A garantia insculpida no art. 178 mencionado já foi, inclusive, 

objeto de apreciação pelo E. STF, que sumulou o tema vedando a 

revogação da isenção fiscal concedida nessas condições: “Súmula 544 - 

Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser 

livremente suprimidas.” Em julgado do ano de 2010 a vigência da súmula 

foi reafirmada, consoante jurisprudência da lavra do Min. Joaquim Barbosa 

(sem os grifos no original): EMENTA: TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. 

RESERVA LEGAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO NECESSÁRIA PARA 

CONCESSÃO DO INCENTIVO. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR CONVÊNIO E 

POR RESOLUÇÕES ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1988. 

SEPARAÇÃO DE PODERES. ARTS. 19, III, §§ 1º E 2º DA CONSTITUIÇÃO 

DE 1967 E 150, VI, §§ 3ºª E 6º DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Cabe ao 

Poder Legislativo autorizar a realização de despesas e a instituição de 

tributos, como expressão da vontade popular. Ainda que a autorização 

orçamentária para arrecadação de tributos não mais tenha vigência 

(´princípio da anualidade´), a regra da legalidade tributária estrita não 

admite tributação sem representação democrática. Por outro lado, a regra 

da legalidade é extensível à concessão de benefícios fiscais, nos termos 

do art. 150, § 6º da Constituição. Trata-se de salvaguarda à atividade 

legislativa, que poderia ser frustrada na hipótese de assunto de grande 

relevância ser tratado em texto de estatura ostensivamente menos 

relevante. 2. Porém, no caso em exame, é incontroverso que o benefício 

fiscal foi concedido com a anuência dos Legislativos local e estadual 

(Resolução 265/1973 da Câmara Municipal e Resolução 1.065/1973 da 

Assembléia Legislativa). Portanto, está afastado o risco de invasão de 

competência ou de quebra do sistema de checks and counterchecks 

previsto no art. 150, § 6º da Constituição. Aplicação dos mesmos 

fundamentos que inspiraram o RE 539.130 (rel. min. Ellen Gracie, Segunda 

Turma, DJe 022 de 05.02.2010). 3. “Isenções tributárias concedidas sob 

condição onerosa não podem ser livremente suprimidas” (Súmula 

544/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 414249 

AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 

31/08/2010, DJe-218 DIVULG 12-11-2010 PUBLIC 16-11-2010 EMENT 

VOL-02431-01 PP-00069) O entendimento da Suprema Corte é seguido 

pelo E. STJ (também sem grifos no original): DIREITO TRIBUTÁRIO. 

IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO 

CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-LEI 1.510/1976. REVOGAÇÃO 

PELA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO FISCAL. 1. A 

discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito 

adquirido de isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na 

alienação de ações societárias, isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 

1.510/1976 e revogada pela Lei 7.713/1988, tendo em vista que a venda 

das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a revogação. 2. A 

legislação em regência (arts. 1º e 4º, "d", do Decreto-Lei 1.510/76) 

concede isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa 

física em virtude de venda de ações mediante o cumprimento de 

determinado requisito (condição), qual seja, o de a alienação ocorrer 

somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição da 

participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição 

onerosa. 3. A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada 

ou modificada por lei. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a 

Súmula 544, que dispõe: "Isenções tributárias concedidas, sob condição 

onerosa, não podem ser livremente suprimidas". 4. Em minuciosa leitura do 

art. 4º, "d", do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que o referido 

dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro 

auferido por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse 

após cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária. 

5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do 

Imposto de Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação 

da norma, tendo direito adquirido ao benefício fiscal. 6. A Primeira Seção 

passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi acolhida pelo 

Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o ganho de 

capital decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da 

respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei 

7.713/1988, conforme previsão do Decreto-Lei 1.510/1976. 7. Agravo 

Regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1137701/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, 

DJe 08/09/2011) Não pode, então, o requerido - reconhecendo o 

enquadramento da Impetrante no PRODEIC -, alterá-lo, em seguida, a seu 

bel-prazer, sob o fundamento de uma norma administrativa limitadora do 

teto do benefício fiscal concedido, afrontando o princípio da segurança 

jurídica e majorando o ônus da parte autora, que acreditou na proposta 

apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO e aportou investimentos 

neste Ente Federativo, conforme obrigação contraída no negócio firmado. 

Também está devidamente caracterizado o perigo de dano, uma vez que a 

diminuição do benefício em 30% pode criar óbices intransponíveis às 

atividades da parte autora, inviabilizando, inclusive, o seu funcionamento. 

Nestas considerações, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA a 

fim de manter o benefício fiscal originalmente concedido à parte autora, 

nos termos dos aditivos 1 e 2, com manutenção do benefício fiscal de 90% 

e prazo de vigência até 1º de novembro de 2020. Por consequência, ficam 

SUSPENSOS os efeitos da deliberação do Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, tomada na 59ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 27 de Março de 2018, que reduziu o incentivo fiscal da 

Requerente ao patamar de 60% (sessenta por cento) e da Resolução nº 

453/2018-CEDEM, publicada no Diário Oficial nº 27.234, de 05 de abril de 

2018 (p. 77), e do Ofício 211/2018/GSAEI/SEDEC. Expeça-se mandado a 

ser cumprido por oficial de justiça plantonista. Diante das especificidades 

do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Cite-se o 

requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito [1] In Curso de 

direito administrativo – 33 ed. rev. e atual. até a EC 92, de 12.7.2016 – São 

Paulo : Malheiros, 2016, p. 355. [2] Idem, p. 381. [3] Idem, ibidem, p. 128.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016329-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO NUNES CAMARGO (IMPETRANTE)
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RODRIGO RIGO OAB - MT23734/O (ADVOGADO)
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EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VICTOR 

HUGO NUNES CAMARGO contra ato dito coator do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT onde pleiteia a concessão de liminar para que a 

autoridade coatora suspenda a exigência do pagamento das multas do 

veículo de placa NPE-2574, para emissão do Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo (CRLV). Ao Id. 16632563 o Juízo facultou ao 

Impetrante a juntada do documento atualizado do automóvel, bem como 

comprovantes de endereço (que comprove o endereço cadastrado junto 

ao DETRAN e atualizado) a fim de demonstrar a fumaça do bom direito. 

Aos Ids. 13675360 e seguintes o autor juntou o documento do veículo em 

questão, porém o mesmo se refere ao exercício de 2014. Além disso o 

comprovante de endereço “atualizado” é de 2016. É o que tinha a relatar. 

Decido. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger 

direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição 

Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. É cediço, nos termos do art. 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, é 

necessária 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). 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”. Analisando os 

argumentos despendidos pelo impetrante, com a documentação trazida 

aos autos, verifico não ser possível o acolhimento do pedido liminar por 

entender ausente a fumaça do bom direito. O Juízo solicitou que o autor 

trouxesse documento atualizado do veículo em questão, uma vez que não 

o havia feito quando da exordial. Quando de sua petição, o Impetrante 

juntou documento referentes ao exercício de 2014. Dessa forma não há 

prova nos autos da regularidade do mesmo perante o DETRAN/MT, uma 

vez que não comprovou ter quitado os licenciamentos e demais encargos 

referentes aos anos de 2015 a 2018. Ademais, a fumaça do bom direito 

referente à falta de notificação também não restou comprovada haja vista 
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que o autor não demonstrou qual é o endereço cadastrado junto ao 

DETRAN e qual é seu endereço atual. No que tange ao licenciamento do 

veículo, tenho convicção que se revela ilegal a vinculação do 

Licenciamento ao pagamento de multas por infração de trânsito, 

constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações necessárias, 

conforme previsto na legislação de trânsito. Todavia, as provas que 

acompanham a petição inicial não demonstram a probabilidade do direito 

invocado, já que o Impetrante não juntou os documentos comprovando a 

regularidade do veículo perante o DETRAN. Quando intimado a juntar o 

documento atualizado do veículo, não o fez a contento. Desse modo, os 

indícios documentais apontam, em princípio, para o regular processamento 

administrativo da negativa de licenciamento para o Impetrante. Diante 

disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar se houve, ou 

não, ato coator, ao menos nesse momento de cognição sumária. Isso 

posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014001-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES ARAUJO DA CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edvaldo Ângelo da Mata OAB - MT0010014S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

ERNANDES ARAÚJO DA CUNHA contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando, mediante a concessão de liminar, o direito de obter o 

Certificado de Registro e Licenciamento 2018 do veículo HONDA/CIVI LXS, 

Placa OAX 0102, ano 2014/2014, cor cinza, independentemente do 

pagamento de multas por infração de trânsito. Com a inicial vieram 

documentos anexos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º 

da Lei 12.016/2009. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz-se 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). Vê-se que a questão sob análise está em se verificar a existência 

ou não do aludido direito líquido e certo que o Impetrante alega ser 

resultado de abuso de poder pela autoridade apontada como coatora em 

lhe exigir o pagamento das multas por infração de trânsito, para o 

licenciamento do veículo de sua propriedade. Tenho sustentado que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por 

infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 

cognição sumária, a boa aparência do direito do Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque trata-se de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo do 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, limitando 

seu direito de propriedade, já que a condução de veículo automotor sem o 

documento de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais a impetrante 

não foi notificado (no endereço cadastrado junto ao DETRAN) não pode 

ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 131, §2º do Código de 

Trânsito dispõe que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de 

todos os débitos existentes relacionados ao veículo, a jurisprudência tem 

entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data vênia, a legislação de 

trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e 

as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é 

isso que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, 

pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira da 

motorista. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse 

público, caso a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, 

inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução 

fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite 

a coação administrativa. A respeito, leciona o culto professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta para o Poder 

Público quando não há outro meio eficaz para obter o cumprimento da 

pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é não só compatível 

como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela ordem 

normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 801) Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento do veículo 

descrito na inicial, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário, 

devendo ser cumprido por Oficial Plantonista. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037684-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SABA UTIMATI OAB - SP207382 (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO SEHN OAB - SP109361 (ADVOGADO)

JULIANA DE SAMPAIO LEMOS OAB - SP146959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda do Estado do Mato Grosso (RÉU)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: DU PONT DO BRASIL S/A e 
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outros Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração manejado por DU PONT DO BRASIL S/A em face 

da decisão de ID 11373707 que suspendeu a tramitação do feito em 

virtude da afetação em sede de demandas repetitivas realizada pelo E. 

STJ no EREsp n. 1.163.020/RS. É o que tinha a relatar. Decido. Com a nova 

sistemática adotada pelo código processual civil vigente, passou-se a 

admitir o manejo dos embargos declaratórios em face de erro material (Art. 

1.022, III). Diante disso, verifico que razão assiste à embargante, pois a 

decisão vergastada não diz respeito a este feito, tendo sido lançada 

equivocadamente nos autos. Em sendo assim, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração, pois tempestivos e, no mérito, LHES DOU PROVIMENTO 

para reconhecer a existência de erro material em relação à decisão de 

11373707 e, por consequência, revoga-la, por não dizer respeito a matéria 

objeto deste processo. Quanto ao pedido de liminar, faculto às autoras 

desta ação que tragam aos autos, no prazo de 15 dias, documentos 

capazes de comprovar que o requerido está taxando as operações de 

remessa de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007720-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ALMEIDA MALVEZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (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

 

AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA Requerente: 

FELIPE DE ALMEIDA MALVEZZI Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Evidência 

ajuizada por FELIPE DE ALMEIDA MALVEZZI em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de 

Técnico Legislativo Nível Superior – TNLS – FUNÇÃO: RADIALISTA. Relata 

o Requerente que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital 

nº 0001/2013 – SAD/MT, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013, para o cargo de 

Técnico Legislativo de Nível Superior – TLNS – Função: Radialista, que 

previa a existência de 05 (cinco) vagas, sendo 03 (três) vagas imediatas 

e 02 (duas) para formação de cadastro de reserva, ficando aprovado na 

6ª posição. Conta que o referido certame teve validade até 09/03/2016 

após prorrogação, e que foram chamados 03 (três) candidatos para tomar 

posse, porém apesar da existência de candidatos classificados quando 

da vigência do concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, realizando 

várias contratações precárias em detrimento dos classificados. Ressalta a 

existência de 62 (sessenta e duas) vagas disponíveis quando da vigência 

do certame, conforme consulta ao Lotacionagrama Analítico da 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, referente ao mês de 

Março de 2016. Requer sua imediata nomeação e posse para o cargo em 

que foi aprovado, uma vez que restou comprovada a necessidade de mão 

de obra através das contratações precárias e de ofício 505/SCS/2016 de 

lavra do Secretário de Comunicação Social da Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso. Com a inicial vieram documentos. Devidamente 

citado, o Requerido apresentou contestação ao ID 1595370. Resposta à 

contestação (ID 1936808), com a juntada de documentos. Intimados a 

especificar provas, a parte autora postulou pela inversão do ônus da 

prova, uma vez que já juntou todos os documentos disponíveis. É o 

relatório. Decido. Primeiramente, analiso o requerimento da autora quanto à 

inversão do ônus da prova. O Código de Processo Civil estabelece em seu 

inciso I do art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da 

prova é da parte autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO 

DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

– AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O 

AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acervo 

probatório que não demonstra seguramente os fatos constitutivos do 

direito invocado, e tendo como norte a responsabilidade civil e a dinâmica 

probatória vigente sobre o fato em apreço, não há possibilidade de juízo 

diverso ao da improcedência, uma vez que não vencido, pela parte autora, 

o ônus ínsito do art. 333, I, do CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 

59306/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 

12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

posto que tal prova incumbe à autora da ação. Conforme mencionado no 

relatório, pretende a Requerente sua imediata nomeação e posse no cargo 

de Técnico Legislativo Nível Superior – TLNM – Função: Radialista. 

Analisando os documentos acostados, verifico que o Requerente foi 

aprovado na 6ª colocação e que o Edital previa a existência de 05 (cinco) 

vagas, sendo 03 (três) vagas imediatas e 02 (duas) para formação de 

cadastro de reserva. Apesar de haver previsão da quantidade e 

modalidade das vagas acima descritas, o autor requer a efetivação da sua 

posse. O Requerente relata a existência de 62 (sessenta e duas) vagas 

declaradas vagas durante a vigência do certame, conforme consulta ao 

Lotacionagrama Analítico da Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso, referente ao mês de Março de 2016, além da existência de 

contratações precárias formalizadas por empresas terceirizadas. Em que 

pese supostamente existirem vagas em aberto, a Administração tem o 

poder discricionário em convocar os classificados, observando as regras 

orçamentárias vigentes para cada período. Nos casos em que o candidato 

é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à 

nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso 

porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados 

pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao 

direito à nomeação tendo em vista que em regra, são para suprir uma 

necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, 

por si só não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não 

sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas 

contratações e nem identificar possível ocupação de cargo destinado a 

concurso público. Saliente-se que existe diferença entre contratações 

precárias ou temporárias e serviços prestados por empresas 

terceirizadas, ambas devidamente autorizadas por lei para um fim 

específico. A matéria já está consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, 

houve julgamento em regime de repercussão geral, onde se fixou que para 

que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso público, é 

preciso observar três situações: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima. Não se 

configurando as hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa de um 

direito. Eis a decisão do STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. 

REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. 

ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 

ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator 

o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 
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ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida ao ID 1396624. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021340-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS HELENA GRUBERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Requerente: LAIS HELENA GRUBERT Requerido: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária Decorrente de 

Preterição em concurso Público ajuizada por LAIS HELENA GRUBERT em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação 

e posse no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social – 

Perfil Arquiteto. Relata a Requerente que logrou êxito em participar do 

concurso regido pelo Edital nº 005/2009– SAD, para o cargo de Técnico 

de Desenvolvimento Econômico Social – Arquiteto, que previa 09(nove) 

vagas de ampla concorrência para provimento imediato e formação de 

cadastro de reserva, ficando classificada na 162ª posição. Conta que o 

referido certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que 

foram chamados 05 (cinco) candidatos para tomar posse, porém apesar 

da existência de candidatos classificados quando da vigência do 

concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, realizando várias 

contratações precárias em detrimento dos classificados. Ressalta a 

existência de 281 (duzentos e oitenta e um) cargos vagos em diversas 

secretarias estaduais quando da vigência do certame, conforme consulta 

aos respectivos lotacionogramas. Requer sua imediata nomeação e posse 

para o cargo em que foi classificada, uma vez que restou comprovada a 

necessidade de mão de obra através das contratações precárias e de 

convocação de classificados para o cadastro de reserva. Com a inicial 

vieram documentos. Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação ao ID 4276502. Resposta à contestação (ID 4645073), com a 

juntada de documentos. Intimados a especificar provas, a parte autora 

postulou pela inversão do ônus da prova, uma vez que já juntou todos os 

documentos disponíveis. É o relatório. Decido. Primeiramente, analiso o 

requerimento da autora quanto à inversão do ônus da prova. O Código de 

Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; No caso concreto, o ônus da prova é da parte autora, conforme 

entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – 

CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – 
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ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Acervo probatório que não demonstra 

seguramente os fatos constitutivos do direito invocado, e tendo como 

norte a responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente sobre o fato 

em apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da improcedência, 

uma vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito do art. 333, I, do 

CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, posto que tal prova incumbe à autora da 

ação. Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Econômico Social – Perfil Arquiteto. Analisando os documentos acostados, 

verifico que a Requerente foi classificada na 162ª colocação e que o Edital 

previa 09(nove) vagas para o cargo almejado de ampla concorrência. A 

Requerente relata a existência de 281 (duzentos e oitenta e um) vagas 

espalhadas nas secretarias estaduais durante a vigência do certame, 

conforme consulta ao lotacionograma das respectivas secretarias, além 

da existência de contratações precárias formalizadas por empresas 

terceirizadas. Em que pese supostamente existirem vagas em aberto, a 

Administração tem o poder discricionário em convocar os classificados, 

observando as regras orçamentárias vigentes para cada período. Nos 

casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o 

direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de 

contratações precárias, isso porque os contratos temporários são regidos 

por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua 

existência não ensejaria ao direito à nomeação tendo em vista que em 

regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. A 

existência de contratos precários, por si só não caracteriza a preterição 

dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma 

genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar possível 

ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se que existe 

diferença entre contratações precárias ou temporárias e serviços 

prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente autorizadas 

por lei para um fim específico. A matéria já está consolidada pelo STF. No 

RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão geral, onde se 

fixou que para que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso 

público, é preciso observar três situações: 1 – Quando a aprovação 

ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver 

preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a 

validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de 

forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 

Não se configurando as hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa 

de um direito. Eis a decisão do STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. 

REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. 

ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 

ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator 

o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 
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combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida ao ID 5477933. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015182-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012511-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002249-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDINES DA SILVA GUEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007616-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUDES EDINA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020142-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935276 Nr: 52186-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerente foi apresentado 

tempestivamente. Que remeto os autos em carga pessoal para a parte 

requerida para tomar ciência da sentença, bem como para, querendo, 

apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 930626 Nr: 49627-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKA DA AMAZÔNIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., LUIS 

ANTÔNIO NOVAES DESIDÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MÉLON DE SOUZA 

NEVES - OAB:18608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870580 Nr: 10029-18.2014.811.0041

 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: VILSON PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT, RODRIGO SANTOS 

CARVALHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055339 Nr: 48920-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865811 Nr: 6236-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA RÉGIS DA SILVA, SOFIA NUNES DE ARRUDA 

GHARIB, NEIDE MARIA DE ARAÚJO NUNES, NILDA MARIA DOS REIS 

AKERLEY, RENATO RODRIGUES DA SILVA, NEYLY MARIA DIAS, MARIA 

GONÇALVES DE QUEIROZ JESUS, MARONITA ALVES BEZERRA, 

MAURIZA PINHEIRO GREGÓRIO, LEONICE NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059174 Nr: 50616-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY CARVALHO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA CAROLINA ARAUJO 

DE FRANÇA - OAB:OAB/MT 15.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911048 Nr: 37504-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO PEREIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:PROCURADOR

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 765253 Nr: 17946-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEREDA COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 836334 Nr: 41335-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR ANGÉLICO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 897053 Nr: 27602-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA ÁVILA GUTTERRES, ELIAZEL VIEIRA 

RONDON, EURIPEDES MAXIMIANO ARANTES, ELICINEIA APARECIDA 

FORTES, EDUARDO SEIKI NAKAGAWA, ELI DE OLIVEIRA BARBOSA, 

EDGILSON RONNI DE SOUZA, ELLEN SILVA DA COSTA, ELSON 

PROCÓPIO DA SILVA, ETEVALDO MARTIMIANO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPAER - 

EMPRESA MATOGROS. DE PESQUISA, ASSIST. E EXT. RUR. S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GLEY DA SILVA - 

OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação de fls., no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 827736 Nr: 33596-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GREGÓRIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012479-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente de mandado. Comunique-se ao juízo de origem, do 

teor deste despacho. Após cumprida a deprecata, determino a devolução 

da presente, dando-se a baixa dos autos em todos os âmbitos deste 

Juízo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017586-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA CRUZ DE CASTRO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA FILIPPIN OAB - PR27200 (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE OAB - PR75786 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

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: Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que o processo foi distribuído por dependência aos 

autos nº 1000774-77.2018.8.11.0041. Desta feita, tenho por bem, 

determinar a redistribuição da presente demanda para a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017001-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A MATHEUS JUNIOR - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDEA - MT (REQUERIDO)

CAIO CEZAR PROCÓPIO MARTINS (REQUERIDO)

 

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: Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente de mandado. Comunique-se ao juízo de origem, do 

teor deste despacho. Após cumprida a deprecata, determino a devolução 

da presente, dando-se a baixa dos autos em todos os âmbitos deste 

Juízo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017806-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

MARCELANDIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TERESINHA TEIXEIRA OAB - 682.013.389-87 (REPRESENTANTE)

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente de mandado. Comunique-se ao juízo de origem, do 

teor deste despacho. Após cumprida a deprecata, determino a devolução 

da presente, dando-se a baixa dos autos em todos os âmbitos deste 

Juízo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005097-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (REQUERIDO)

 

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: Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente de mandado. Comunique-se ao juízo de origem, do 

teor deste despacho. Após cumprida a deprecata, determino a devolução 

da presente, dando-se a baixa dos autos em todos os âmbitos deste 

Juízo. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064213 Nr: 52826-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MENDES PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757596 Nr: 9783-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍVIA BONFIM MARTINS DE MENDONÇA, GBMDODM, 

GBMDODM, CVRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350338 Nr: 20840-47.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEME ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880230 Nr: 16907-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVELTO DA SILVA GASQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLO SANTOS - 

OAB:10.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065052 Nr: 53216-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIAS COUTINHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886729 Nr: 21072-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAFÁ RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 943546 Nr: 56618-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICEL S/A, AMERICEL S/A - CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO: 943546

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por AMERICEL S/A 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando seja reconhecida a 

extinção dos débitos inscritos em CDA n. 20145252, 20146093 e 

20144016 por decadência, e n. 20097158 e 20099144 por prescrição.

A autora efetuou o depósito do montante integral dos débitos.

A tutela de urgência foi deferida para suspender a exigibilidade do crédito 

tributário.

Citado, o Estado contestou a ação e a autora replicou.

O MP deixou de intervir no feito.

 Em síntese, é o que merece registro.

 Inicialmente, impende-nos observar que sobreveio alteração de 

competência absoluta em decorrência da criação da Vara Especializada 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, a quem compete “Processar 

e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, ações correlatas, com exceção

das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.

Com efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 023/2013/TP, 

depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui competência 

absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das ações correlatas.

 Acerca do tema, o art. 87 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 87. Determina-se a competência no momento em que a ação é 

proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou 

alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.”

 Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em 

favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao juízo competente e dê-se 

todas as baixas na distribuição em relação a esta Vara.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 865767 Nr: 6209-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILINTO CORREA DA COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

CÓDIGO: 865767

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença contra o Estado de Mato 

Grosso.

Tendo em vista que a sentença possui parte ilíquida, e o acórdão do E. 

TJMT determinou que se fizesse liquidação por arbitramento (art. 509, I do 

CPC), DETERMINO que se translade a petição de fls. 283/284 formando 

autos apartados, deixando, contudo, uma cópia neste processo de origem.

Ainda, DETERMINO a intimação do requerido para se manifestar sobre 

petição de fls. 283/284, e, querendo, apresentar contestação em 30 

(trinta) dias, nos termos dos artigos 510 e 511 do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 17273 Nr: 13035-87.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL BUSSIKI, IVONE BUSSIKI, EDSON BUSSIKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:5882/MT, João Celestino Correa da Costa Neto - 

OAB:4611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565, LUCIANO ROSTIROLLA - OAB:6940, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT, RONILSON RONDON 

BARBOSA - OAB:6.764/MT

 EXECUÇÃO

CÓDIGO: 17273

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora tenha sido determinada a 

intimação da PGM para informar acerca da existência de débitos 

compensáveis, nos termos dos parágrafos 9º e 10º do art. 100 da CF/88, 

é certo que tais dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo 

Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 4357/DF, em 

14/03/2013.

Diante disso, o regime de compensação de precatórios perde, por óbvio, 

qualquer eficácia, não podendo produzir quaisquer efeitos jurídicos.

De mais a mais, os documentos juntados pela PGM não se prestam ao fim 

a que se destinam, pois não trazem informações suficientes para que, 

ainda que cabível fosse, se fizesse a almejada compensação.

 Nessa quadra, uma vez que já houve a homologação de cálculos (fl. 182), 

determino a remessa do feito à Contadoria para atualização dos valores 

apresentados à fl. 175.

Após, vindos os autos da Contadoria, expeça-se com urgência o Ofício 

Requisitório.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 931078 Nr: 49874-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIVAL PIRES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATA NASCENTES ALVES 

- PROC.ESTADUAL - OAB:3408/MT

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, para determinar a retificação do 

ato administrativo que culminou no cancelamento de sua convocação, bem 

como determino o restabelecimento do vínculo contratual em uma função 

compatível com a função de Oficial da reserva remunerada junto a Guarda 

Patrimonial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e, via de 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 

8º do art. 85 do CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do 

CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 913010 Nr: 38864-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO PEREIRA MARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDLAINE RIBEIRO DA GAMA - 

OAB:17855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

ALBUQUERQUE BARRETO - OAB:5530/RN, PROCURADOR CHEFE DA 

PROCURADORIA FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:

 Intime-se as partes para se manifestar sobre o laudo pericial juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 917935 Nr: 42020-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VICTOR BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CENTRO DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA MARIA REIS - OAB:MT 

9616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CÔRTES SCHULZE 

MACHADO - OAB:17315, MIRELE LINS DA SILVA - OAB:7475/MT

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, confirmo a liminar 

anteriormente concedida e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para 

determinar às autoridade coatora que providencie imediatamente a 

nomeação e posse da Impetrante Paulo Victor Benedito da Silva, desde 

que atendido aos demais requisitos para investidura, no Cargo de Analista 

de Tecnologia da Informação para o polo de Cuiabá/MT, decorrente do 

Edital nº. 001/2011/CEPROMAT/MT, de 24 de novembro de 2011, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.Intime-se.Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 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 da sentença.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 405610 Nr: 37835-04.2009.811.0041

 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: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015.Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 8% 

(oito por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 

85 do CPC/2015.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 862669 Nr: 3802-12.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL SALVINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDO 

GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

JULINIL GONÇALVES ARINI - OAB:1.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, confirmando a antecipação de 

tutela deferida no nascedouro destes autos, para determinar a anulação 

do ato administrativo que culminou no cancelamento de sua convocação, 

bem como determino a sua imediata reintegração ao Serviço Ativo da 

Guarda Patrimonial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e, via de 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 

8º do art. 85 do CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do 

CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 899594 Nr: 29511-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverdi S/A Máquinas Agrícolas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO: 899594

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por RODOBENS 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS S/A contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando seja reconhecida a extinção dos débitos inscritos na CDA n. 

201210100.

A tutela de urgência foi indeferida.

Citado, o Estado contestou a ação e a autora replicou.

O MP deixou de intervir no feito.

 Em síntese, é o que merece registro.

 Inicialmente, impende-nos observar que sobreveio alteração de 

competência absoluta em decorrência da criação da Vara Especializada 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, a quem compete “Processar 

e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, ações correlatas, com exceção

das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.

Com efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 023/2013/TP, 

depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui competência 

absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das ações correlatas.

 Acerca do tema, o art. 87 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 87. Determina-se a competência no momento em que a ação é 

proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou 

alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.”

 Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em 

favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao juízo competente e dê-se 

todas as baixas na distribuição em relação a esta Vara.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1034947 Nr: 39083-92.2015.811.0041

 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: JOAO BATISTA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o impetrante na pessoa de seu 

Advogado, para que tomem ciência do trânsito em julgado da sentença, 

para caso queira se manifestar no prazo de 10 (dez)dias sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1276613 Nr: 685-71.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AUGUSTO CURVO, FLAVIA GORI CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MENDES - 

OAB:45.233/DF, MARIELLE MENDES - OAB:OAB/MT 43.130, ROMULO 

NAGIB - OAB:DF 19.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a contestação foi apresentada às fls. 96/106, 

intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação.

Após, cls. para sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016222-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARQUES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1016222-90.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por LUANA MARQUES GOMES em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o 

fim de ser determinado ao Requerido que cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente a realização do 

procedimento cirúrgico denominado “Artroplasita Total do Quadril 

Esquerdo”, bem como que assegure a continuidade do tratamento 
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necessário para preservar a saúde e a vida da demandante, conforme 

prescrição de médico especialista (ID nº 13609054 e seguintes). Aduz, em 

apertada síntese, que foi vítima de acidente automobilístico no ano de 

2017, vindo a sofrer fratura do colo do fêmur esquerdo, ocasião esta em 

que foi atendida no hospital São Benedito, sendo diagnosticada com 

fratura/pseudoartrose de colo do fêmur quadril esquerdo, indicando em 

caráter de urgência a realização do procedimento cirúrgico de artroplastia 

total de quadril. Pontua que solicitou a realização do procedimento 

cirúrgico junto ao Hospital São Benedito de Cuiabá na data de 15.02.2018, 

todavia, até o presente momento o procedimento cirúrgico não foi liberado, 

não sendo possível mais esperar, uma vez que seu quadro clínico é 

delicado e só tende a piorar com a demora. Pugna pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Deu à causa o valor de R$ 75.287,50 (setenta e cinco mil 

duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Remetido os autos 

para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID nº 13830571), o qual emitiu 

parecer (ID nº 13869857), confirmando a patologia que acomete a parte 

Autora e confirmando a necessidade de realização do procedimento 

cirúrgico solicitado. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal 

deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da justiça 

gratuita. No mais, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. Para a concessão da tutela antecipada de urgência se faz 

necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In 

casu, o pedido de tutela provisória visa a que o Requerido viabilize, 

imediatamente, a realização do procedimento cirúrgico denominado 

“Artroplasita Total do Quadril Esquerdo”, bem como que assegure a 

continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da 

demandante, conforme prescrição de médico especialista (ID nº 13609054 

e seguintes). Para tanto, instruiu a inicial com documentos importantes, no 

caso a prescrição de médico especialista, exame médico, tudo em 

atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. 

Pois bem. É de sabença geral que a Constituição Federal, na dicção dos 

arts. 6º, 196 e 197 e, ainda, o art. 2º da Lei nº 8.080/90 erigem a saúde 

como um dever do Estado a todos, inclusive às pessoas que não podem 

arcar as despesas com medicamentos sem privar-se de recursos 

indispensáveis ao seu próprio sustento e ao de sua família. O 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

pode ser expresso no voto do julgamento cuja ementa transcreve-se: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 

BARIÁTRICA– NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ENTE 

PÚBLICO – MULTA DIÁRIA – AFASTADA – MEIO QUE ONERA A 

COLETIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – 

PRESCINDIBILIDADE – ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1 – É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios 

necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o 

fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de 

atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. 

Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a 

recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder 

Judiciário. 2 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve 

implementar ações e políticas públicas destinadas a revestir de eficácia 

plena a norma inserta no artigo 196 da Constituição Federal. 3 – Deve ser 

excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos 

para efetivação da tutela específica no plano prático. 4 – Não se mostra 

viável a substituição das “astreintes” por bloqueio judicial, já que existem 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. 

5 – Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte”. 

(Apelação / Remessa Necessária 5162/2017, DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 17/07/2017). Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca 

do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa 

humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (in Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que 

instrui a inicial (ID nº 13609054), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em Ortopedia e Traumatologia, Dr. Caio Velloso Nunes – 

CRM/MT nº 7184, não resta dúvida quanto à doença que a Autora possui, 

tampouco a urgência da necessária realização da intervenção cirúrgica 

pretendida, nem da omissão do ente público em lhe fornecer o pleiteado 

nesta demanda, motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa 

de prévia autorização orçamentária e até de procedimento licitatório, de 

modo que não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o 

melhor tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é 

essencialmente técnico. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado assegurar ao 

paciente o tratamento médico necessário a uma sobrevivência digna, 

direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. É 

nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSAO DE TUTELA 

ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇAO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 

1.Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 

2.O não preenchimento de mera formalidade no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3.Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4.Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004). Logo, 

não há que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de 

Direito, entre o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à 

saúde, é inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Deste modo, 

à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, 

sendo dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para determinar ao Requerido Estado de Mato 

Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional a fim de que seja viabilizado IMEDIATAMENTE a 

realização do procedimento cirúrgico denominado “Artroplasita Total do 

Quadril Esquerdo”, bem como que assegure a continuidade do tratamento 

necessário para preservar a saúde e a vida da demandante, conforme 

prescrição de médico especialista (ID nº 13609054 e seguintes), 

preferencialmente em hospital conveniado com a rede pública de saúde, 

ou outra unidade hospitalar particular igualmente capacitada para realizar 

a intervenção em testilha, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante prevê o art. 24, da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o 

paciente, obedecidas as determinações do médico responsável. Deixo de 

fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado de 

Mato Grosso para que cumpra a decisão supra, bem como, na 
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oportunidade, cite-o para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito. Nos termos da recomendação 

exarada pelo Conselho Nacional de Justiça na inspeção realizada neste 

Estado, serve a presente decisão como MANDADO. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, inclusive por Oficial Plantonista. Cuiabá/MT, 29 

de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013484-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALVES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1013484-32.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

com pedido de antecipação de tutela proposta por FRANCISCO DE ASSIS 

ALVES SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

o fim de que seja determinado o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

Aduz, em síntese, que desenvolvia suas atividades normalmente e hoje 

encontra-se impossibilitado de desempenhar suas funções em razão da 

doença que lhe acomete de forma definitiva, ante o fato de ter sofrido 

acidente de trabalho. Informa ainda, que o Instituto-réu, reconhecendo sua 

incapacidade, concedeu-lhe auxílio-doença no período de 04/12/2016 até 

07/03/2018. Assim, o demandante pretende que seja concedido 

liminarmente o benefício de auxilio doença cessado indevidamente e após 

a perícia medica a ser realizada por este R. Juízo, que seja convertido em 

aposentadoria por invalidez, na medida em que não possui mais condições 

físicas mínimas de exercer qualquer atividade laboral. 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 AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Ressalte-se que não se tratam 

de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena 

observação pelo julgador. No caso em análise, observa-se pelos 

atestados e exames médicos acostados (ID nº 13484041) que o 

Requerente apresenta as patologias apontadas na exordial. Pois bem. Nos 

termos do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de benefício da 

previdência social, o auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, 

ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o 

acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada seqüela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos acostados à exordial 

revelam que o Autor necessita de afastamento de suas atividades 

laborais, pois as sequelas que o incomodam se mostram presentes, cujas 

incapacitantes influenciam sobremaneira na realização dos atos cotidianos 

indispensáveis em seu labor, como ora se extrai dos receituários médicos 

acostados aos autos, (ID: 13484041), comprovando a incapacidade 

laboral do autor. Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o 

(a) segurado (a) em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação 

para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Nessa toada, 

não cessará o benefício até que seja dado como habilitado (a) para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado (a) não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez. Assim, 

apesar de a norma previdenciária determinar a impossibilidade de 

interromper o benefício enquanto o (a) segurado (a)/licenciado (a) não for 

dado como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez, o INSS, contrariando a prova pericial, 

levando em conta o sistema de famigerada “alta programada”, 

simplesmente cessou o pagamento do auxílio-doença, obrigando o 

Requerente a retornar as suas ocupações para as quais não havia se 

reabilitado. A propósito, corroborando com o acima, a Egrégia Corte de 

Justiça assim tem se manifestado em casos tais, verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INCAPACIDADE PROFISSIONAL – RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 

Presente a prova inequívoca consistente em exames e atestados médicos 

no sentido de demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido 

do perigo de dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício 

almejado, a concessão da tutela antecipatória para o restabelecimento do 

auxílio-doença é medida que se impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 05/02/2015). Portanto, as provas trazidas corroboram 

quanto a incapacidade do demandante, tornando-se verossímeis suas 

alegações. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, ressai que a 

continuidade no exercício de função laborativa, evoluirá negativamente no 

seu quadro clínico, o que poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua 

saúde, não se olvidando, ainda, o caráter alimentar da verba. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS que restabeleça o benefício 

de auxílio-doença por acidente do trabalho (91) NB: (616.824.537-9) ao 

Requerente FRANCISCO DE ASSIS ALVES SANTOS, devendo este ser 

mantido enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, nos termos 

do art. 62, da Lei nº 8.213/91, com efeitos a partir desta decisão, até o 

julgamento final do presente feito. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal 

providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das 

ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, 

poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 

537, CPC/2015). Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão e, na 

oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnação. Após, abro vistas ao mister do Ministério 

Público e, em seguida, voltem-me conclusos para sentença. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº165 do 

CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 29 de Junho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505267-85.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENTO SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA. PROCESSO N°: 0505267-85.2015.8.11.0001 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a ser intimado o executado 

para que cumpra a decisão que determinou o fornecimento dos 

medicamentos (indicados ao ID n°. 13017466), sob pena de bloqueio dos 

valores das contas públicas do Requerido, a fim de assegurar custeio do 

medicamento. Pois bem. Primeiramente, determino a intimação pessoal do 

Senhor Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário 

Adjunto, bem como do Secretário Municipal de Saúde ou quem estiver 

respondendo pelo cargo, para que, imediatamente, adote as medidas 

necessárias ao fiel cumprimento da decisão. O cumprimento da decisão 

deverá ser provado mediante a instrução de documentos, no prazo 

improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação. Intime-se 

também a PGE e PGM. Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os 

autos para apreciação do que couber. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA. Cuiabá/MT, 29 de Junho de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003962-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCIA COUTO DE ARRUDA MALLET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1003962-78.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. 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. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 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. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Junho 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005573-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1005573-66.2018.8.11.0041 (PJE 

5) Vistos, 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. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 

Quanto ao pedido formulado pelo autor atinente à gratuidade da justiça, 

INDEFIRO, pois, os documentos juntados aos autos, são insuficientes para 

comprovar a hipossuficiência de recursos do requerente, 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, 29 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023918-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAIA COSMETICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES OAB - MT14344/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023918-17.2017.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa 

autora, GAIA COSMÉTICOS LTDA., contra decisão que indeferiu a tutela 

de urgência requerida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição do Indébito movida em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. A Embargante alega que a decisão 

combatida é omissa, e ao final pede que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade da cobrança destinada ao financiamento do Fundo Estadual 

de Combate a Pobreza – FECP, em virtude da vinculação do ICMS ao 

fundo. É o necessário relato. Fundamento e decido. 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. Ponderando as 

assertivas da Embargante, vislumbro a existência de omissão na decisão, 

o que torna possível sua retificação. In casu, a omissão se verifica na 

medida em que não foi analisado o pedido alternativo de limitar a cobrança 

destinada ao financiamento do Fundo Estadual de Combate a Pobreza – 

FECP, ao limite máximo de 2% (dois por cento). Pois bem. Inicialmente, 

importante salientar que o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei 

Complementar n. 144, de 22/12/2003, criou o Fundo Estadual de Combate e 

Erradicação da Pobreza e instituiu, em seu artigo 5º, através da Lei 

Complementar n. 460, de 26.12.2011, o adicional de 2% (dois por cento) 

às alíquotas previstas no inciso IX do artigo 14 da Lei n. 7.098/2008, que 

inclui “cosméticos e perfumes classificados nos códigos 3303, 3304, 3305 

e 3307.”. Assim, a fixação de alíquota destinada ao FECP em percentual 

superior a 2% (dois por cento) sobre o ICMS devido não pode, a meu ver, 

subsistir. Nesse sentido, o E. TJMT já decidiu: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMENDA CONSTITUCIONAL 

Nº 31/00 – ACRESCENTA AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

TRANSITÓRIAS OS ARTS. 79 A 83 - DETERMINAÇAO PARA CRIAÇÃO 

DOS FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS E CRIAÇÃO DOS 

FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 

144 – CRIAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A ERRADICAÇÃO 

DA POBREZA – RECEITA DO FUNDO - PERCENTUAL DE 2% - EXISTÊNCIA 

DE PRECEDETES NO TOCANTE A CONSTITUCIONALIDADE DA 

INSTITUIÇÃO DE COBRANÇA DO PERCENTUAL DE 2% – SENTENÇA 

RATIFICADA."(...)1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela 

vindicado, em recurso de agravo de instrumento, imprescindível a 

presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais 

sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, 

além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação.2. O Estado de Mato Grosso criou o Fundo Estadual de 

Combate e Erradicação da Pobreza através da Lei Complementar nº 144, 

de 22.12.2003 e somente instituiu o adicional de 2% (dois por cento) às 

alíquotas dos incisos V e IX do artigo 14 da Lei nº 7.098/2008 através da 

Lei Complementar nº 460, de 26.12.2011, portanto, posterior à Emenda 

Constitucional nº 42/2003.3. A alínea f do referido inciso IX do artigo 14 da 

Lei nº 7.098/2008, que consolida normas referentes ao Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS, prevê expressamente a incidência do adicional de alíquota do ICMS 

para cosméticos e perfumes.4. O STF, na decisão proferida na ADI 2.869, 

Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 13-5-2004, fixou que ‘o art. 4º da EC 42/2003 

validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda 

que estes estivessem em desacordo com o previsto na EC 31/2000. 

Sendo assim, se pairavam dúvidas acerca da constitucionalidade dos 

diplomas normativos ora adversados, estas foram expressamente 

enxotadas pelo mencionado art. 4º.” (RE 570.016-AgR, Rel. Min. Eros 
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Grau).5. Agravo provido.” (AI, 77143/2013, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/01/2014, 

Data da publicação no DJE 27/01/2014)” (ReeNec 96609/2014, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 

29/06/2015). Dessa forma, devem ser acolhidos os Embargos para que 

seja deferido o pedido alternativo postulado em sede de tutela de urgência, 

limitando a cobrança do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da 

Pobreza ao máximo de 2% (dois por cento) sobre o ICMS devido. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de 

declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque presente a omissão, 

os ACOLHO, no sentido de DEFERIR a tutela de urgência para limitar a 

cobrança do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza ao 

máximo de 2% (dois por cento) sobre o ICMS devido. Cite-se o Requerido 

Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao 

Ministério Público, para que se manifeste no prazo de 15 dias e, por fim, 

voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008571-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZIMARLEN SUELLE DA SILVA OAB - MT14300/-O (ADVOGADO)

JOCELAINE SOUZA VALERIO OAB - MT8614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1008571-07.2018.8.11.0041 (PJE 

5) Vistos, 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. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 

Quanto ao pedido formulado pelo autor atinente à gratuidade da justiça, 

INDEFIRO, pois, os documentos juntados aos autos, são insuficientes para 

comprovar a hipossuficiência de recursos do requerente, 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, 29 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008690-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO JOSE BOCHESE ANDREONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal OAB - MT0002679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1008690-65.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. 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. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005787-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1005787-57.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação movida por PAULO ROBERTO DA 

COSTA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, objetivando a procedência da 

respectiva ação de cobrança de valores inerentes aos serviços 

prestados pelo Autor referentes ao vínculo empregatício de servidor 

Legislativo Municipal. Deu à causa o valor de R$ 10.839,24 (dez mil 

oitocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos). Juntou 

documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria 

ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, bem como NÃO HÁ COMPLEXIDADE NENHUMA nesta 

demanda, tampouco qualquer outra vedação legal. Assim, torna-se 

imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência ratione 

materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, 

inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da 

Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de Junho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016487-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS PASSINATO MAFINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

prefeitura Municipal de cuiabá/mt (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1016487-92.2018.8.11.0041 (PJE 

4). Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE 

TRANSITO C/C pedido de liminar proposta por MARINEIS PASSINATO 

MAFINI em desfavor do DETRAN - MATO GROSSO e da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando liminarmente, seja determinado o licenciamento do 

veículo Toyota Corolla XEI20FLEX, álcool/gasolina, cor PRATA, chassi 

9BRBDWHE9G0269570, RENAVAM nº 01086562183, placa QBL-9275 sem 

o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Aduz, em apertada síntese, que é proprietária do 

automóvel Toyota Corolla XEI20FLEX, álcool/gasolina, cor PRATA, chassi 

9BRBDWHE9G0269570, RENAVAM nº 01086562183, placa QBL-9275, 

informando ainda que No mês de maio de 2018 a autora procurou o 

DETRAN - MT, para licenciar seu veículo, fato este que não pode ser 

realizado devido a existência de multas de trânsito pendentes em seu 

automóvel. Afirma que Devido à existência da pendência de pagamento 

referente a estas multas, o DETRAN - MT condicionou o licenciamento do 

respectivo veículo, ao pagamento das referidas multas. Sustenta que a 

autora está correndo o sério risco de ver o seu carro apreendido numa 

Blitz Policial ou Posto da Polícia Rodoviária, acarretando - lhe assim 

prejuízos irreparáveis, já que o veículo é a única fonte de renda de sua 

família, pois é usado pelo marido da autora que é motorista da plataforma 

UBER. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí por que deixo de aplicar 
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tal providência, até mesmo para garantir o princípio da razoável duração 

do processo. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE 

TRANSITO C/C pedido de liminar, na qual a autora objetiva com o 

provimento antecipatório que seja determinado o licenciamento do veículo 

Toyota Corolla XEI20FLEX, álcool/gasolina, cor PRATA, chassi 

9BRBDWHE9G0269570, RENAVAM nº 01086562183, placa QBL-9275 sem 

o pagamento de multas previamente existentes. Como é sabido, a 

concessão da Tutela de urgência satisfativa, conforme prevê o art. 300 do 

CPC/2015, é perfeitamente possível, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito inicial (fumus boni iuris), e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo(periculum in mora) Neste 

diapasão, demostrada a relevância dos fundamentos da demanda e 

havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, a medida que 

se impõe é a concessão da tutela almejada. Em outras palavras, para ser 

viável a concessão, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque para a concessão da medida, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, poderá aguardar o 

julgamento definitivo de mérito. Como verificado, para a concessão da 

tutela de urgência se faz necessário a presença dos pressupostos legais, 

quais sejam, a relevância dos fundamentos trazidos na exordial o fumus 

boni iuris e o fundado receio ou possibilidade de dano a direito periculum in 

mora. Pois bem. Verifica-se que o pleito liminar merece acolhimento, isso 

porque, analisando os autos, observa-se que os pressupostos 

indispensáveis para o deferimento da tutela provisória estão presentes. 

Neste sentido, em análise perfunctória da malha documental acostada aos 

autos, notadamente o documento ID 13646978, percebe-se que a autora 

realizou o pagamento do licenciamento, assim como do seguro obrigatório 

e imposto sobre veículos automotores, entretanto, foi observada a 

relutância da autoridade coatora em lhe fornecer o documento referente 

ao licenciamento do veículo. Outrossim, não há razões para se 

condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multa sem a 

prévia notificação do infrator, do contrário, haveria utilização de meio 

coercitivo para recebimento dos débitos. Assim já se manifestou o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO - ILEGALIDADE - 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR OU DO PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO - DECLARAÇÃO DE INSUBSISTENCIA DAS MULTAS - VEÍCULO 

APREENDIDO - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO 

PAGAMENTO DAS TAXAS E DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DO 

VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS - 

LEGALIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PELO EXCESSO - RECURSO DE 

APELAÇÃO DO DETRAN A QUE SE NEGA PROVIMENTO. É inadmissível o 

condicionamento da renovação da licença do veículo ao pagamento das 

multas pendentes. É pacífico o entendimento desse Sodalício quanto à 

possibilidade, em mandado de segurança, de declaração de insubsistência 

das multas, das quais o infrator não foi regularmente notificado. Aplicada a 

penalidade de apreensão administrativa do veículo e recolhido ao pátio do 

órgão de trânsito, lícita é a exigência do pagamento das despesas de 

remoção e estadia, porém, com prazo máximo de trinta dias, conforme 

limites fixados pelo artigo 262 do CTB. (Ap 85060/2006, DR. ALBERTO 

PAMPADO NETO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/02/2007, Publicado no DJE 08/03/2007). 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, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude 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 DOVEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo. 2.Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". ReeNec, 3175/2014, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/05/2014, Data da 

publicação no DJE 21/05/2014. 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 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. Desta forma, embora o art.131, parágrafo 2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veiculo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida, donde se retira o fumus boni iuris. Data vênia, a 

legislação de transito não pode ter o condão de impedir a livre circulação 

de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na 

realidade é isso que acontece, ficando o veículo do autor impedido de 

transitar, pois sem a licença, há possibilidade imposição de novas multas e 

lançamentos de pontos na carteira de motorista, donde se extrai o 

periculum in mora. Diante do exposto, restou demonstrado os requisitos 

necessários para a concessão da tutela de urgência antecipada em 

partes, razão pela qual impõe-se o deferimento parcial da medida. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, DEFIRO o provimento 

antecipatório para determinar ao DETRAN - MATO GROSSO que que 

licencie o veículo Toyota Corolla XEI20FLEX, álcool/gasolina, cor PRATA, 

chassi 9BRBDWHE9G0269570, RENAVAM nº 01086562183, placa 

QBL-9275 sem a exigência do pagamento prévio das multas. Após, 

Citem-se os Requerido, para, querendo, apresentarem as suas defesas, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000399-02.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ODENIL DO CARMO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. 

Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 13118441. 2. Trata-se de 

Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização Por Dano Moral c/c Pedido 

de Liminar, ajuizada por Odenil do Carmo de Souza em face do Estado de 

Mato Grosso. 3. 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. 4. Desta forma, remeto a apreciação da antecipação de tutela 
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para momento posterior a manifestação da parte contrária. 5. Com fulcro 

no artigo 4ª da Lei 1060/50 e no capitulo 2.14.8 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), concedo a requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita até que se prove o contrário. Ressalto o 

dever moral da parte requerente em noticiar imediatamente a este juízo a 

cessação da condição de hipossuficiência, sob pena do pagamento de até 

o décuplo das custas judiciais, caso silencie a verdade. 6. Cite-se e 

intime-se a parte requerida para, se manifestar sobre o pedido da tutela de 

urgência, no prazo de 10 (dez) dias. 7. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 459379 Nr: 28979-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA, ISMAEL PEREIRA 

MAIA, VATUTIN PEREIRA MAIA, DIRCE PEREIRA MAIA, MARIA FRANCISCA 

MAIA, DIRSON PEREIRA MAIA, CARLOS PEREIRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal apresentada pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de VATUTIN PEREIRA MAIA e OUTROS.

A parte exeqüente se manifestou às fls. 13, requerendo a extinção do 

presente processo, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que houve homologação de decisão 

administrativa n. 2011344, onde houve o pagamento do débito pela 

executada.

 Tendo em vista que o pagamento do débito ocorreu após ao ajuizamento 

da ação, a exequente não poderá arcar com os ônus da sucumbência, 

pois precisou utilizar-se do Poder Judiciário para a satisfação de sua 

pretensão. Por essa razão, deverá o executado pagar as custas 

processuais.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.

1. A extinção da execução em decorrência do pagamento do débito fiscal 

encontra-se prevista no art. 794, I, do CPC, e não no art. 26 da Lei nº 

6.830/80, razão por que são devidos honorários advocatícios e custas 

processuais. 2. Recurso especial não provido.

PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, o que faço com 

fundamento nos artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente Execução Fiscal, COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Custas pela parte executada.

Fica autorizado o desbloqueio de contas e o levantamento de penhoras 

eventualmente existentes.

Após o transito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com as 

formalidades e cautelas de estilo.

P.R.I

Af.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 355424 Nr: 25788-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELLO & AMORIM LTDA ME, PAULO CESAR 

PEREIRA DE MELLO, VALDINEIA RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante os termos do pedido expresso do exequente, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF .

 Sem custas e honorários.

 Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham 

recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito 

objeto da presente ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada 

nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de 

praxe.

 P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 393373 Nr: 28852-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL SERVICE LTDA, SANDRO ENRICO DE 

ARAUJO, ALLAN EXUPERY DE ARAÚJO, EMMANUEL DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 11/03/2016, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 26 de abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 51401 Nr: 4128-36.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISTER SUCO - LANCHONETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

ISTO POSTO, RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do 

crédito tributário objeto desta ação e, via de consequência, julgo extinta a 

Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 269, IV, do 

Código de Processo Civil.

Isento de custas. Sem honorários.

P.I.C. e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 460769 Nr: 29966-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVEST - REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES 

LTDA - ME, KLEBER VIANA CATALÁN, SELMA CRISTINA FLÔRES 

CATALÁN, ANTONIO VITORIO BRESSAN, JOAQUIM TEIXEIRA DOS 

SANTOS, VALDIR DE MOLEDO, MARCIA REGINA FREITAS BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls. 88 a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, NCPC, 

com relação a CDA nº 20106180.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 
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representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas processuais pela parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, conforme manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 415442 Nr: 3627-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE FERRARI COMERCIO, SIMONE 

APARECIDA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula às fls.11, a extinção do feito, com base no art. 794, I, CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1136731 Nr: 25958-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA, em 21.09.2015, protocolou petição 

perante este Juízo, a ser juntada nos autos da Execução Fiscal sob 

código 714236, com pedido de extinção do feito executivo, diante da 

quitação do débito por meio de procedimento administrativo de 

compensação tributária.

Inobstante tenha constado do petitório a expressão “...apresenta 

EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL...”, verifica-se que não cabia a 

interposição de embargos, uma vez que o juízo sequer tinha sido garantido 

e pretendia a parte executada, tão somente a comprovação do pedido de 

compensação do débito visando a extinção do executivo fiscal.

Conforme certidão de fls. 11, foi distribuída a ação de embargos em 

22.07.2016, quase um ano após o protocolo da petição.

Diante do exposto, verifica-se a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que pode 

ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado, em qualquer fase do 

processo, antes do trânsito em julgado, conforme previsão contida no art. 

485, IV, §3º do CPC .

Assim sendo, chamo o feito à ordem e revogo as decisões exarada às fls. 

12 e 14 destes autos, tornando sem efeito todos os atos processuais 

praticados e, diante da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, outra alternativa não resta 

a este Juízo senão o indeferimento da inicial.

 ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a 

petição inicial nos termos do art. 485, IV, § 3º do CPC e 

consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito.

 Isento de custas processuais e sem condenação em verba honorária.

Traslade-se para os autos da execução fiscal em apenso(código 267494), 

cópia da presente sentença e da petição de fls. 04 e documentos que a 

acompanham.

Transitada em julgado a sentença, desapense-se e arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1136731 Nr: 25958-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA-SE A PARTE EMBARGANTE (LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA) 

SOBRE A SENTENÇA DE FLS. 17, A QUAL EXTINGUIU O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 393373 Nr: 28852-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL SERVICE LTDA, SANDRO ENRICO DE 

ARAUJO, ALLAN EXUPERY DE ARAÚJO, EMMANUEL DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 11/03/2016, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 26 de abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 415442 Nr: 3627-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE FERRARI COMERCIO, SIMONE 

APARECIDA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula às fls.11, a extinção do feito, com base no art. 794, I, CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 
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canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1136731 Nr: 25958-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA, em 21.09.2015, protocolou petição 

perante este Juízo, a ser juntada nos autos da Execução Fiscal sob 

código 714236, com pedido de extinção do feito executivo, diante da 

quitação do débito por meio de procedimento administrativo de 

compensação tributária.

Inobstante tenha constado do petitório a expressão “...apresenta 

EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL...”, verifica-se que não cabia a 

interposição de embargos, uma vez que o juízo sequer tinha sido garantido 

e pretendia a parte executada, tão somente a comprovação do pedido de 

compensação do débito visando a extinção do executivo fiscal.

Conforme certidão de fls. 11, foi distribuída a ação de embargos em 

22.07.2016, quase um ano após o protocolo da petição.

Diante do exposto, verifica-se a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que pode 

ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado, em qualquer fase do 

processo, antes do trânsito em julgado, conforme previsão contida no art. 

485, IV, §3º do CPC .

Assim sendo, chamo o feito à ordem e revogo as decisões exarada às fls. 

12 e 14 destes autos, tornando sem efeito todos os atos processuais 

praticados e, diante da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, outra alternativa não resta 

a este Juízo senão o indeferimento da inicial.

 ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a 

petição inicial nos termos do art. 485, IV, § 3º do CPC e 

consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito.

 Isento de custas processuais e sem condenação em verba honorária.

Traslade-se para os autos da execução fiscal em apenso(código 267494), 

cópia da presente sentença e da petição de fls. 04 e documentos que a 

acompanham.

Transitada em julgado a sentença, desapense-se e arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 870501 Nr: 9962-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17.571, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO ITEM 1 DA DECISÃO DE FLS. 125, INTIMA-SE A 

PARTE REQUERENTE (HSBC BANK BRASIL S/A) PARA JUNTAR, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, CÓPIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DE MODO QUE SEJA POSSÍVEL SE 

EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 460769 Nr: 29966-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVEST - REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES 

LTDA - ME, KLEBER VIANA CATALÁN, SELMA CRISTINA FLÔRES 

CATALÁN, ANTONIO VITORIO BRESSAN, JOAQUIM TEIXEIRA DOS 

SANTOS, VALDIR DE MOLEDO, MARCIA REGINA FREITAS BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls. 88 a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, NCPC, 

com relação a CDA nº 20106180.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas processuais pela parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, conforme manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33104 Nr: 697-93.2017.811.0082

 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: Furnas- Centrais Elétricas S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRE T.SOARES - 

OAB:165.938/RJ, PALOMA MIRTES C.C.L. MALHEIROS - OAB:163.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, que foi designado para o dia 13 de julho de 2018 , às 

14:00 horas , os trabalhos pericias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33104 Nr: 697-93.2017.811.0082

 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: Furnas- Centrais Elétricas S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRE T.SOARES - 

OAB:165.938/RJ, PALOMA MIRTES C.C.L. MALHEIROS - OAB:163.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, que foi designado para o dia 13 de julho de 2018 , às 

14:00 horas , os trabalhos pericias na secretaria da Vara Especializada do 

Meio Ambiente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35087 Nr: 2030-80.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO KABALAN SALLOUM GHNEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:OAB/MT 21.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando o afastamento do Magistrado , devidamente 

autorizado pelo TJMT, fica cancelada a audiência do dia 16/07/2018, 

sendo redesignada para o dia 17/09/2018 às 15:30.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40801 Nr: 2018-32.2018.811.0082

 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: Serraria Nova Jerusalém Ltda - ME, Josias Florêncio 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 

DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA 

AGROPECUARIA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, evidenciado o não cabimento do Mandado de 

Segurança na hipótese, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 10, da Lei 12.016/2009 e no art. 485, inciso 

I, do CPC/2015.Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de junho de 

2018.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 6681-28.2010.811.0042ESPÉCIE: Ação Penal de Competência 

do Júri->Processo Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): AUGUSTO CESAR SIQUEIRA DOS SANTOS

INTIMANDO: Réu(s): Augusto Cesar Siqueira dos Santos, Rg: 1779333-5 

SSP MT Filiação: Joselito Oliveira dos Santos e Izete Siqueira 

Bomdespacho dos Santos, data de nascimento: 20/12/1991, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 07, Quadra 27, Lote 01 - 

Apt. 03, Bairro: Jardim Itamarati, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, para comparecer a sessão de julgamento, 

que será realizado no dia 04/10/2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal 

Popular do Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc.Defiro o pleiteado às fls. 1990/1991.Em 

decorrência, redesigno o julgamento para o dia 04 de outubro de 2018, às 

13h30min.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 29 de junho de 2018.

Sebastião do Espirito Santo Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 139372 Nr: 12408-02.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FERNANDA VERONICA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA MARQUES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO C. M. 

CORBELINO - OAB:5486-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B, JACQUELINE CURVO RONDON - OAB:11017, 

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17.563, 

MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502

 IMPULSIONO estes autos para intimar o ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Dr. 

JOSÉ RICARDO C. M. CORBELINO OAB/MT 5486, para que se manifeste 

na fase do art. 422 do CPP, no prazo legal, sob pena de preclusão.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 391672 Nr: 12179-02.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GERFSON DARIO DE MATOS DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JOANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ferraz Torres Neto - 

OAB:20801-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 Vistos, etc...

Considerando que o reeducando foi preso em virtude do cumprimento do 

Mandado de Prisão n. 586468, expedido nestes autos (incidente n. 

10563-17.2018.811.0042 – código n. 518364), associado ao fato de que o 

reeducando praticou fato definido como crime doloso (ação penal n. 

2236-09.2018.811.0002 – código n. 526418), designo para o dia 

04/07/2018, às 14h00min, a realização de audiência de apresentação e 

justificação.

Requisite-se a apresentação do reeducando.

Intime-se a Defesa, via D.J.E.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 360890 Nr: 23733-32.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ASSIS - OAB:16738/MT, LUIS EDUARDO GAJARDONI FEITOSA 

ANDRADE - OAB:13.929

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS OAB/MT 16.738 LUIS 

EDUARDO GAJARDONI FEITOSA ANDRADE OAB/MT 13.929

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 15:45 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):Jessica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 386353 Nr: 320-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO CARDOSO BENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Reginaldo Cardoso Bento Filiação: Jose Vandercio Bento 

e Narcisa Cardoso Bento, data de nascimento: 12/08/1975, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua Major Celeste, 

42, Bairro: Jd. Cuiabá, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 155, § 4º, Inciso I, II e IV, do CP, 

em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) 

acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) 

resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que 

interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Jessica Duarte

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467525 Nr: 7423-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ LEONARDO MENZEL, Filiação: 

Arnoldina Menzel e Edgar Arno Menzel, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o interessado acima qualificado, para que no prazo de 

15(quinze) dias, compareça a esta secretaria para apresentar junto aos 

autos documento de registro da arma de fogo e autorização para portar o 

referido artefato, para fins de fazer a restituição de 01(uma) pistola 

taurus, cal. 380, n° KUC35580 e 01(um) carregador para pistola calibre 

380, SOB PENA DE PERDIMENTO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 28 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 474418 Nr: 14315-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN KLEITON PONCIANO TORRES, LUAN 

DOS SANTOS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUAN DOS SANTOS MOTA, Cpf: 

03299385178, Rg: 21090980, Filiação: Lucicleide dos Santos Marques e 

Edivaldo Januario Mota, data de nascimento: 18/09/1995, brasileiro(a), 

solteiro(a), ajudante de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, compareça a esta secretaria, para informar o nome 

completo de seu advogado, n° da OAB. Sob pena de se permanecer 

inerte, lhe será automaticamente nomeado Defensor Público para proceder 

sua defesa.

Despacho/Decisão: Cód. 474418Vistos etc.Intime-se o acusadoLUAN DOS 

SANTOS MOTA por edital, para que constitua advogado, informando o 

nome completo, número da inscrição na OAB, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Não havendo manifestação do acusado nesse sentido, no prazo de 

15 (quinze) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as 

informações mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação pelo juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será 

automaticamente nomeado Defensor Público para proceder a sua defesa, 

devendo essa advertência constar expressamente no mandado e ser 

devidamente certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao 

seu cumprimento.Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada 

à necessidade de nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado.Cuiabá - MT, 27 de junho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 28 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 518290 Nr: 10471-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES, 

THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ, BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA, 

THALYA MARTINS DA SILVA, THAINA ANGELICA FEITOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

JUNIOR - OAB:13822/0, EDUARDO FERNANDES FIDELIS - OAB:20.681, 

HUMBERTO MORAIS GOMES - OAB:22449/O

 Vistos. 2.1. Pedidos de Revogação – Acusados GUSTAVO MATHEUS 

FREITAS MARQUES, THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ e BRUNO FELIPE 

SANTOS DE PAULA: Frente ao exposto, por não ter se alterado a situação 

fática e não ter sido demonstrado qualquer fato novo, INDEFIRO os 

pedidos de revogação formulados pelas defesas dos acusados 

GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES, THIAGO WILLIAN FREITAS 

QUEIROZ e BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA, sem prejuízo de posterior 

apreciação, acaso presentes às hipóteses autorizadoras. 2.3. Perícia 

Técnica – Acusado BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA: Sendo assim, 

DEFIRO tais requerimentos e determino que o aparelho de celular Samsung 

Galaxi J7 duos de cor dourada, apreendido nestes autos, seja 

encaminhado à POLITEC para a realização de perícia técnica, visando 

proceder ao levantamento de todos os dados e informações disponíveis 

na memória do referido celular e respectivos chips/cartões de memória, 

tais como números de telefones constantes a lista de contatos, registros 

de ligações, conteúdo das mensagens SMS, do aplicativo de WhatsApp e 

similares, assim como imagens, filmagens e áudios gerados pelo aplicativo 

WhatsApp e dos gravados na memória do aparelho no período de 21 a 23 

de março de 2018. 2.4. Pedido de Restituição – Requerente Kamila Oliveira 

Araújo: Indefiro, por ora, o pedido de restituição do aparelho celular 

Samsung Galaxi J7 duos de cor dourada, haja vista que o acusado 

BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA requereu que fosse efetuada perícia 

técnica e quebra de sigilo telefônico no referido aparelho, sendo tal 

requerimento sido deferido. 2.5. Designação de Audiência: A leitura dos 

autos nessa fase inicial não trazem elementos que me permitam absolver 

sumariamente os réus (art. 397 do CPP). Assim, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24.07.2018 às 15h00min. Se os réus 

estiverem presos, requisitem-se. Ressalto que as partes deverão 

comparecer aptas para apresentação de alegações orais em audiência. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA 
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FILHO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 516168 Nr: 8592-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNIS YURI SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:22331/MT

 Intimo a defesa do Réu Dennys para no prazo legal apresentar memoriais 

finais escritos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 161056 Nr: 8387-46.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO GOMES DA SILVA, ADRIANO 

CARVALHO DE SOUZA, NELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR, VICTOR HUGO 

ESPINDOLA SCHLOSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:10.426, FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - OAB:OAB/GO 23.787, 

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, MARCIO 

ROGERIO SANTANA - OAB:16220/MT

 Intimar a defesa do Réu ADRIANO CARVALHO DE SOUZA para que, no 

prazo legal apresente razões de apelação.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 522140 Nr: 14113-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS, MAYCON 

TOMAZ DE SOUZA MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FÁBIO YEGROS PEREIRA - OAB:8.574MT

 Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA do autuado MAYCON TOMAZ DE SOUZA MARCELINO, 

mediante o cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO 

ARTIGO 319 DO CPP:I – Comparecer a todos os atos em que haja 

necessidade de sua presença;II – Manter o comprovante de residência 

atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato, 

comunicando-se o juízo qualquer alteração ou mudança;III – Juntada, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de comprovante de endereço 

atualizado;Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA se por outro 

motivo não estiver preso, consignando as advertências legais.NO ATO DO 

CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA DEVERÁ SER INFORMADO 

PELO ACUSADO O ENDEREÇO EM QUE PODERÁ SER LOCALIZADO APÓS 

A SAÍDA DA PRISÃO, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE NÃO SENDO 

ENCONTRADO NO LOGRADOURO DECLINADO, SERÁ DECLARADO 

REVEL.Advirta o acusado que o descumprimento das citadas medidas 

poderá culminar na aplicação de outras medidas cautelares mais gravosas 

ou até na decretação da prisão preventiva.Recolham-se eventuais 

mandados de prisão expedidos em desfavor do acusado provenientes 

deste feito, procedendo-se as baixas, anotações e comunicações 

necessárias. Ciência ao MP. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 514656 Nr: 7159-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAGSON OSNIR DOS SANTOS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PINHEDO HERNANDES - 

OAB:19.124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 514656

DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de veículo apreendido nestes autos.

Verifica-se que à fl. 55 da Ação Penal Cód. 511028 que tramita em 

apenso, foi determinada a realização de laudo pericial sobre o veículo 

apreendido, contudo até a presente data não há noticias quanto a sua 

realização.

Assim, determino seja oficiado ao responsável pela confecção da referida 

perícia para, no prazo de 10 (dez) dias realizar a sua juntada nos autos.

No mais, oficie-se à empresa CANOPUS ADMINSTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A dando ciência quanto ao presente procedimento que 

visa a restituição do veículo S10 Advantage S, placa KBF-5560 para, se 

querendo, no prazo de 24 horas, se manifestar nos autos, sob pena de, 

no seu silêncio, ser presumida a concordância com a restituição do bem.

 Cumpra-se expedindo o necessário com urgência.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 498068 Nr: 37223-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DA SILVA, ANDRE VALBER 

ALVES DE MACEDO NUNES SILVA, NATÃ DE ALMEIDA SOARES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Maria de Souza Ramos 

- OAB:, JOSE MARIA DE SOUZA RAMOS - OAB:16559/MT

 (...) Posto isto JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

CONDENAR os réus ANDRÉ VALBER ALVES DE MACEDO NUNES SILVA, 

NATÃ DE ALMEIDA SOARES ROCHA e LUIZ FERNANDO DA SILVA, já 

qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, 

in fine, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 

69 CP) com o artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA) e artigo 14 da lei 

10.826/2003. Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena 

passo a dosar a sanção penal. (...) NATÃ DE ALMEIDA SOARES 

ROCHA:DO CRIME DE LATROCINIO TENTADO: (...).Por fim, encontro a 

pena definitiva para este crime em 10 (dez) anos de reclusão e 15 

(quinze) dias-multa. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: (...). Assim, 

torno a pena definitiva para este delito em 01 (um) ano de reclusão. DO 

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: (...). Assim, torno a pena 

definitiva para este delito em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.(...).Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena em regime 

FECHADO, de acordo com o que preceitua o art. 33 § 1º, “a”, do Código 

Penal. Em caso de eventual recurso, entendo ser necessária a 

manutenção da prisão dos acusados, devido a gravidade do delito e a 

pena imposta. (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 512929 Nr: 5588-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 "(...). Posto isso, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

CONDENAR o réu JAIR DA SILVA qualificado nos autos, pela prática do 

crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 combinado com art. 180, 

“caput” do Código Penal. Em observância ao princípio constitucional da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 317 de 640



individualização da pena passo a dosar a sanção penal. DO CRIME DE 

PORTE DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) (...). Por fim, 

encontro a pena definitiva em 02 (dois) e 06 (seis) meses de reclusão e 

10 (dez) dias-multa. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO: (...). Considerando o 

CONCURSO MATERIAL resulta, em concreta e definitiva, a pena individual 

de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Por fim, encontro a 

pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.O 

réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, face 

as circunstâncias analisadas na fixação da pena base e considerando-se 

ainda que é ele reincidente, na forma do disposto artigo 33, § 3º, do 

Código Penal Brasileiro, sendo-lhe facultado o direito de apelar em 

liberdade."

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 511115 Nr: 3764-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR RESPOSTA A ACUSAÇÃO, 

NO PRAZO LEGAL.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161890 Nr: 9221-49.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIO CESAR DA COSTA LIMA, Rg: 

1618294-4, Filiação: Ednaldo Inacio de Lima e Selma Brigida da Costa, data 

de nascimento: 06/03/1990, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), 

bloquista, Telefone 9965 6701. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 157, §3°, ÚLTIMA 

PARTE (VITIMA SEZERNANDE) C/C ART. 157, §3°, PRIMEIRA PARTE E 

ART. 14, INCISO II (VITIMA LUCAS) C/C ART. 244-B, §2° DA LEI N° 

8.069/1990 C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 399, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Júlio Cesar da Costa 

Lima via edital, notificando-o para apresentar uma nova DEFESA INICIAL, 

com prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal, devido a uma nova tipificação do crime.Oficie-se ao 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando informações se o 

Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum dos Presídios 

deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 19 de junho de 

2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331632 Nr: 12040-85.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO SANTANA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO PACHECO 

SAMPAIO - OAB:11397/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERISVALDO SANTANA FERREIRA, Cpf: 

97493724172, Rg: 1444040-7, Filiação: Luiz Gomes Ferreira e Matilde 

Santana Ferreira, data de nascimento: 03/06/1980, brasileiro(a), natural de 

Brejolândia-BA, convivente, pintor, Telefone 8401-5370/9284-2582. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 

por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Resumo da Inicial: "(...) Diante o exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia ERISVALDO SANTANA FERREIRA como incursos nas penas do 

art. 33, caput, da Lei 11.343,/06, c/c o art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 61, 

I do CP (...)".

Despacho/Decisão: "(...) Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

punitiva contida na denúncia para CONDENAR ERISVALDO SANTANA 

FERREIRA, RG: 1444040 SSP MT Filiação: Luiz Gomes Ferreira e Matilde 

Santana Ferreira, data de nascimento: 03/06/1980, brasileiro(a), natural de 

Brejolândia-BA, convivente, pintor, Endereço: Av. A, Qda. 25, Casa 157, 

Bairro: Jd. Fortaleza, Cidade: Cuiabá-MT, nas penas do art. 33, caput, da 

Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso 

material de crimes, consoante artigo 69 do Código Penal (...) Nos termos 

do art. 69, do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) 

espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o 

condenado ERISVALDO SANTANA FERREIRA, RG: 1444040 SSP MT 

Filiação: Luiz Gomes Ferreira e Matilde Santana Ferreira, data de 

nascimento: 03/06/1980, brasileiro(a), natural de Brejolândia-BA, 

convivente, pintor, Endereço: Av. A, Qda. 25, Casa 157, Bairro: Jd. 

Fortaleza, Cidade: Cuiabá-MT, no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção. Condeno, ainda, o réu ao 

pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, pelos crimes do 

art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03, fixando o 

valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na 

época dos fatos (...) FIXO o regime prisional de início em FECHADO (...)".

Cuiabá, 28 de junho de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 520167 Nr: 12235-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DO ESPIRITO SANTO ANDRADE 

NUNES, MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA, WILSON MARCOS ANJO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 187, encaminhem-se os autos para 

a Defensora Pública a fim de apresentar defesa preliminar em favor do réu 
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Wilson.

Ainda, frente ao teor da certidão de fl. 190, intime-se o advogado do réu 

Mateus, via DJE, para apresentar defesa preliminar em favor de seu 

assistido.

Já quanto ao acusado Alisson, determino ao Sr. Gestor que proceda a 

cobrança quanto ao cumprimento do mandado de notificação de fl. 92, no 

prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506581 Nr: 45594-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELMO PEREIRA DE SOUZA, RAFAEL JUNIOR 

DE JESUS ANTONIO, DIEGO VIEIRA GONÇALVES, MARCO AURÉLIO 

MIRANDA RIBEIRO, LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO, JHORDAN 

BLENDO ALVES NUNES, GILBERTO NUNES, GIVANILDO DA SILVA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, Dyego Nunes da Silva Souza - OAB:14563, ELKE 

REGINA ARMENIO DELFINO MAX - OAB:7562/MT, Katia Valadares 

Silva - OAB:23270/O, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15386, 

RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT, VALDINEIDE OVIDIO 

DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 (...)Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet em desfavor dos denunciados EDELMO PEREIRA 

DE SOUZA, RAFAEL JUNIOR DE JESUS ANTÔNIO, MARCO AURÉLIO 

MIRANDA RIBEIRO, JHORDAN BLENDO ALVES NUNES, LUIZ CARLOS DA 

SILVA CARVALHO, DIEGO VIEIRA GONÇALVES, GILBERTO NUNES e 

GIVANILDO DA SILVA BENTO. Designo audiência para o dia 17/07/2018, 

às 14:00 horas, a FIM DE COLHER, TÃO SOMENTE, OS 

INTERROGATÓRIOS DOS ACUSADOS. Citem-se os acusados dos termos 

da ação e intimem-se da data do interrogatório. Intimem-se os patronos 

dos réus, via DJE. Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública. Requisite-se a apresentação dos acusados neste Juízo, para o 

ato. (...) No que tange à perícia de confrontações de voz requerida pela 

defesa do réu EDELMO, a INDEFIRO, pois, além de terem sido observados 

rigorosamente os requisitos exigidos pela Lei n.º 9.269/96 durante as 

interceptações telefônicas deferidas por este juízo, os investigadores que 

compõe a inteligência da DRE indicou quem era cada réu/representado nas 

conversas monitoradas, conforme pode se observar pelos relatórios 

encartados aos autos. (...) Quanto ao pedido de quebra dos dados 

telefônicos dos telefones celulares de números (65) 99230-1493, (65) 

99286-8845 e (65) 99293-8369 requerido pela defesa do réu EDELMO, 

para verificar se pertence ao defendente ou quem é o proprietário, o 

INDEFIRO, pelas mesmas razões que já indeferi pedido análogo pugnado 

pelo Parquet à fl. 400. Às providências necessárias Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 331187 Nr: 11539-34.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS REGINA DA SILVA DOS SANTOS, 

GENILSON LEITE DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098, BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:9996, INGRID DE SOUZA 

EICKHOFF - OAB:10216/MT, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa do réu Genilson, 

em seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 294).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento dos recursos.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 367723 Nr: 22083-81.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT, ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - 

OAB:24577/O, Thiany Paula Rezende Motta - OAB:15610/MT

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto De próprio punho pelo réu, em 

seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 386).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 325862 Nr: 5415-35.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIRENE FRANÇA DE BRITO, KATTIANE 

FABIOLLA FERNANDES, CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA, CLEBERSON 

RAMOS DE APLINIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Minami - OAB-MT N.º 

15855 - OAB:15855/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, ELIDA PENHA GONÇALVES - OAB:, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT, VALDINEIDE OVIDIO 

DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 1077, cumpra-se na íntegra a 

sentença prolatada nos autos em relação às acusadas EDIRENE e 

KATTIANE.

RECEBO os recursos de apelação interpostos em favor dos réus 

CRISTIANO e CLEBERSON, em seus efeitos legais e jurídicos, por serem 

tempestivos (certidões de fls. 1041 e 1069).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento dos recursos.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 485686 Nr: 25347-33.2017.811.0042

 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): WESKLLEY GOMES SALES, ALISON DANTAS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Vistos etc.

Ouça-se o Ministério Público acerca dos pedidos de fls. 308/309.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 475621 Nr: 15501-89.2017.811.0042

 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 CORREIA DE CAMPOS, FELIPE 

FREITAS STEFFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Bezerra Benevides 

Ramos - OAB:13.350, LUIZ EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - 

OAB:10.394, MARCOS TULIO FERNANDES MELO - OAB:16291, 

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9331/MT, VINICIUS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 319 de 640



JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - OAB:20937/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 484, cumpra-se na íntegra a 

sentença prolatada nos autos em relação ao acusado FELIPE.

Ainda, considerando a interposição de recurso pela defesa do corréu 

LUCAS, extraia-se cópia integral dos autos e remeta-a ao JECRIM, a fim de 

que aquele r. juízo aplique a sanção ao sentenciado FELIPE.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa do réu LUCAS, em 

seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 465).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 445637 Nr: 22515-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLAUDIO BAPTISTA FERREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

TEODORO LAMPIER - OAB:16786/MT

 Autos nº 22515-61.2016.811.0042

I – Em decorrência do afastamento autorizado deste magistrado pelo e. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso redesigno o ato para o dia 

10.09.2018 às 16h45min, para oitiva da testemunha João Lima Neto e 

acusado.

II – Consta no termo de audiência de fl.102 que a defesa se compromete a 

apresentar a testemunha João Lima Neto na próxima audiência.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 445637 Nr: 22515-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLAUDIO BAPTISTA FERREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

TEODORO LAMPIER - OAB:16786/MT

 Autos nº 19834-55.2015.811.0042

I – Em decorrência do afastamento autorizado deste magistrado pelo e. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso redesigno o ato para o dia 

10.09.2018 às 16h45min, para oitiva da testemunha João Lima Neto e 

acusado.

II – Consta no termo de audiência de fl.102 que a defesa se compromete a 

apresentar a testemunha João Lima Neto na próxima audiência.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 92672 Nr: 11479-37.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSÉ TORRES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ WADIH FERREIRA DE 

PAULA - OAB:2.564, ÉRICA CAROLINE FERRIRA VAIDRICH - 

OAB:OAB/RO 3.993, JOSÉ VIANA ALVES - OAB/RO 2555 - OAB:2555, 

MARACÉLIA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/RO 2549 - OAB:2549 - OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948-O/MT

 Autos n.11479-37.2007.811.0042

I - Em análise dos autos, constato o decurso do prazo prescricional.

II - Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Marcus Barbosa Castro 

Passare, qualificado os autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV 

e 109, incido IV, ambos do Código Penal e artigo 61, caput, do Código de 

Processo Penal.

III - Certifico o transito em julgado efetive o arquivamento.

IV - Intime-se

 V - Dê ciência ao Ministério Publico.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 405909 Nr: 10471-44.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER BENEDITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13936/MT

 Autos n. 10471-44.2015.811.0005.

I – O Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sua cota pugna pela 

extinção da punibilidade de Fagner Benedito de Souza, ante o integral 

cumprimento das obrigações aceitas em audiência de suspensão 

condicional do processo (fls. 78/78v).

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, observo que o acusado cumpriu integralmente as 

condições que foram impostas.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Fagner Benedito de Souza, 

qualificado no presente feito, ante o integral cumprimento das condições 

impostas, o que faço com fulcro assente no artigo 89, §5º da Lei nº 

9.099/95.

Procedam as comunicações de estilo.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

II – P. R. I.

Cuiabá/MT, 23 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 337430 Nr: 19394-64.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA MAGALI BENINE SALICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA BANINE SALÍCIO - 

OAB:18.244

 Autos n.19394-64.2012.811.0042

I - Em análise dos autos, constato o decurso do prazo prescricional.

II - Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Dalva Magali Benine Salicio, 

qualificado os autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal e artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.

III - Certifico o transito em julgado efetive o arquivamento.

IV - Intime-se

 V - Dê ciência ao Ministério Publico.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 529179 Nr: 21009-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENINHO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

 DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do CPC/2015.

RECEBO a inicial.

A parte autora pleiteia a concessão de tutela de evidência.

Com efeito, o caso em análise não se amolda a nenhuma das hipóteses de 

concessão de tutela de evidência liminar (dispostas nos incisos II e III do 

art. 311 do CPC), sendo, portanto, necessário a prévia oitiva da parte 

adversa (que se adequa a hipótese do inciso IV), conforme o parágrafo 

único do art. 311 do CPC.

Desta feita, POSTERGO a análise da liminar para após a citação e 

contestação da parte adversa.

No que tange ao procedimento, o Novo Código de Processo Civil - NCPC, 

em seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação.

 No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do 

Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada 

apenas para apresentar defesa.

 Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício 

Circular n. 04/2016/PRES informando que estão sendo tomadas todas as 

providências para implantação de plataformas de conciliação/mediação, 

porém, neste momento não é possível atender ao disposto no NCPC.

 Assim, por ora, DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação.

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 

335, inciso III, e 183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 

344 do referido Codex.

 Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Às providências.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 513244 Nr: 5880-34.2018.811.0042

 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: CLEYTON NASSARDEM GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CFAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que serve a presente para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu patrono, quanto ao teor da sentença de fls. 583/585, parcialmente 

transcrita, como segue: “VISTOS ETC. Trata-se de mandado de segurança 

com pedido liminar impetrado por CLEYTON NASSARDEM GUERRA, contra 

suposto ato ilegal imputado ao COMANDANTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO 

E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CFAP. (...) . É o relatório. DECIDO. 

(...). Primeiramente, REJEITO a preliminar aventada na defesa apresentada 

pelo Estado às fls. 495/505, já que dos documentos de fls. 442/470 

verifica-se a existência de erro no ano da decisão administrativa (2012, 

quando deveria ser 2013), a qual se coaduna com o pedido veiculado na 

inicial, não consubstanciando a alegada incongruência. No mérito, 

infere-se que a matrícula e frequência no curso de formação de sargentos 

pressupõem a situação de atividade e efetivo exercício da função de 

policial militar, o que é frontalmente incompatível com a situação de 

agregação para fins eleitorais em que se encontrava o impetrante. Neste 

sentido, incumbia-lhe, por ocasião de sua matrícula, informar 

expressamente à Administração Militar a sua situação de agregação, caso 

em que certamente seria indeferida, ou desistir dela para fins de 

realização do curso, em observância ao dever fundamental de, na 

condição de militar estadual, “agir com probidade e lealdade em todas as 

circunstâncias” (art. 46, §2°, III, da Lei Complementar Estadual n° 

555/2014). (...). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, denegando a segurança pleiteada. Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC/2015. Sem custas 

processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015. 

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se. P. R. I. C. Às 

providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 151836 Nr: 19392-02.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANTANA TANASSOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Abram-se vistas às partes para manifestarem se têm diligências a 

requerer (art. 427 CPPM).

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para apresentarem 

alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 128928 Nr: 9785-62.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR PEREIRA DE MOURA, ANDERSON 

RICARDO VIEIRA, EVALDO MOREIRA DE ARAÚJO JUNIOR, JOSIMAR 

ODILON DA CUNHA, JHONES CLEY SOARES DE ALMEIDA, IVAN 

FERREIRA DA SILVA, FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO, HUGO 

BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

DEIZIANE PADILHA DA SILVA QUINTANA - OAB:14.834, GUILHERME 

PAES MAIOLINO - OAB:18274, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233, 

JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência do Ofício n° 1899 (fls.633/633v°) recebido da 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Sinop-MT em que, foi designada audiência para o dia 

17/07/2018, às 16h30min, para inquirição da testemunha, CB PM RR Alcidio 

de Souza nos autos de Carta Precatória nº 10472-42.2017.811.0015, 

Código 303453

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156927 Nr: 4275-34.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ EUCARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Expeça-se carta precatória para a inquirição das demais testemunhas, 

observando a dispensa de quesitos por parte da defesa.
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 Tendo em vista que a expedição de missiva não suspende o andamento 

do feito, a defesa sai intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 158503 Nr: 5859-39.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:

 VISTOS ETC.

A defesa sai intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 478627 Nr: 18444-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CEZAR ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS ETC.

I. Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecução penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Ministério Público contra o(a,s) acusado(a,s), uma vez que preenchidos 

os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 78 do mesmo Codex.

II. A ação penal será processada perante o CONSELHO PERMANENTE DE 

JUSTIÇA.

III. Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO do(a,s) acusado(a,s). Sendo 

o caso, requisite-se o(a,s) acusado(a,s) na forma da lei para que 

compareça(m) pessoalmente na Secretaria desta Vara Militar a fim de 

ser(em) citado(a,s).

 No momento da citação o(a,s) acusado(a,s) deverá(ão) indicar defensor 

constituído ou manifestar o desejo de ser(em) assistido(a,s) pela 

Defensoria Pública, devendo a Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao 

lavrar a certidão de citação, sempre que possível, indicar os motivos pelos 

quais o(a,s) acusado(a,s) não tenciona(m) contratar defensor.

IV. INDEFIRO o pleito solicitado pelo Ministério Público no item II da cota que 

acompanha a denúncia, pois não foi comprovada a impossibilidade do 

próprio Parquet fazê-lo (art. 1.373, II, da CNGC Judicial 4ª Edição) e ao 

compulsar o caderno investigativo não se infere existente ofício 

solicitando as informações de antecedentes.

V. Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial (4ª Edição).

VI. De outra feita, seguindo a orientação do STF no HC 127900 (Relator 

Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016, divulgado 2.8.2016 e 

publicado 3.8.2016), o(s) interrogatório(s) do(a,s) acusado(a,s) se dará 

ao final da instrução processual.

VII. DESIGNO sessão de instrução para oitiva das testemunhas arroladas 

pela acusação para o dia 07.08.2018, às 17h.

VIII. Desde já faculto à defesa, a partir da intimação desta até 48 horas 

após a sessão de instrução, opor as exceções a que se refere o art. 407 

do CPPM. O Ministério Público, igualmente, poderá opor exceções na forma 

do art. 408 do CPPM.

IX. Para a realização do ato designado: a) Requisitem-se todos os 

servidores públicos, na forma da lei; b) Testemunhas militares deverão ser 

requisitadas para comparecer a sessão, independentemente do local em 

que estejam; e c) Expeça(m)-se carta(s) precatória(s) para oitiva de 

testemunha(s) civil(s) eventualmente arrolada(s) na denúncia e 

residente(s) em outra(s) Comarca(s).

X. Com relação à proposta de suspensão condicional do processo 

ofertada pelo Ministério Público em favor do denunciado, não obstante 

posicionamento anterior, em face do entendimento firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal, de que é inaplicável ao processo-crime militar a Lei dos 

Juizados Especiais (9.099/95), conforme julgados abaixo colacionados, 

revejo o entendimento e determino a citação do acusado para responder à 

ação penal.

“CRIME MILITAR – PRIMEIRA INSTÂNCIA – JULGAMENTO. Atua no 

processo-crime militar o Conselho Permanente de Justiça. 

PROCESSO-CRIME MILITAR – LEI Nº 9.099/1995. É inaplicável ao 

processo-crime militar a Lei dos Juizados Especiais – Precedente: habeas 

corpus nº 99.743/RJ.” (HC 124899, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, 

Primeira Turma, julgado em 01/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 

DIVULG 14-08-2017 PUBLIC 15-08-2017)

“Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de deserção. 

Compatibilidade com a Constituição Federal. 1. A jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do tratamento 

processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar, em 

virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse 

sentido, há o precedente que cuida da suspensão condicional do 

processo relativo a militar responsabilizado por crime de deserção (HC n º 

99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Com efeito, no próprio texto 

constitucional, há discrímen no regime de disciplina das instituições 

militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se 

deveria declarar um preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o 

conflito fosse evidente. Ou seja, deve-se preservar o afastamento da 

suspensão condicional da pena por ser opção política normativa. 3. Em 

consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as 

normas previstas na alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código Penal 

Militar e na alínea “a” do inciso II do artigo 617 do Código de Processo 

Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas corpus.” (HC 119567, 

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2014, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

XI. Intimem-se.

XII. Às providências.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 419997 Nr: 25365-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINDO BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 295, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
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 Cod. Proc.: 419957 Nr: 25326-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BRANDÃO DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 420, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 512042 Nr: 4644-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DO CARMO LADISLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa entendeu por impugnar a inicial acusatória em 

sede de alegações finais (fls. 58/59), entendo que a dinâmica do evento 

descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 

397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, 

nesta fase, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado MARCOS DO CARMO 

LADISLAU como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/08/2018, às 

15:25 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa (via 

DJE).

No mais, certifique-se quanto ao cumprimento do item VI da cota ministerial 

de fls. 04/07, procedendo a retificação da qualificação do réu no Sistema 

Apolo, para que conste em conformidade com a denúncia, reexpedindo os 

documentos de fls. 73 e 74.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 479805 Nr: 19578-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:10592

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na denúncia para CONDENAR o denunciado A. DE M. V., 

devidamente qualificado nos autos, nas sanções do artigo 217-A, “caput” 

c/c art. 226, II c/c art. 71, todos do Estatuto Repressor.[...]PENA FINAL de 

1 4  ( q u a t o r z e )  a n o s  d e  r e c l u s ã o ,  a  q u a l  t o r n o 

definitiva[...]Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 310630 Nr: 8711-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCENDINO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974

 Vistos.

Reexaminando a questão decidida (fls. 319/324), concluo que não deve 

ser modificada, pois seus fundamentos bem resistem às razões recursais 

(fls. 333/348), de forma que a mantenho.

Dessarte, certificada a tempestividade do recurso interposto (fl. 330), 

cujas contrarrazões já foram apresentadas (fls. 349/356), após a juntada 

aos autos do mandado de fl. 327 devidamente cumprido, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 387768 Nr: 1845-36.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773/O

 INTIMAR O ADVOGADO HEBERT REZENDE DA SILVA OAB/MT 16773/0 

DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO DIA 03/07/2018 ÀS 13H00MIN.

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): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 417527 Nr: 22746-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA, PEDRO JAMIL 

NADAF, MARCEL SOUZA DE CURSI, SILVIO CEZAR CORRÊA ARAÚJO, 

FRANCISCO ANDRADE DE LIMA FILHO, KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA 

CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE ABREU E 

SILVA - OAB:16486, CAIO ESPINOLA FONSECA - OAB:207.994/RJ, 

DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR - OAB:16649/DF, DÉLIO LINS E 

SILVA - OAB:OAB/DF 3439, EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - 

OAB:12548, FÁBIO LUÍS GRIGGI PEDROSA - OAB:5022/MT, GABRIEL 

MIRANDA MOREIRA - OAB:OAB/RJ 188.801, GOULTH VALENTE SOUZA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7082, HELIO NISHIYAMA - OAB:12.919, JOSÉ 

APARECIDO DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:21395/MT, KIM FADEL 

MARQUES - OAB:OAB/RJ 200.890, Larissa Lopes Bezerra - 

OAB:44550/DF, LÍVIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/RJ 

134.148, MARCELO NEVES REZENDE - OAB:OAB/RJ 204.886, 

MARIANNA DE MENDONÇA - OAB:8006/MT, RAFAEL DA SILVA FARIA 

- OAB:OAB/RJ 170.872, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17277, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:13975, WILLIAN 

KHALIL - OAB:6487

 Assim, restou comprovado que SÍLVIO praticou e concorreu para a 
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prática dos crimes de organização criminosa e receptação, contudo não 

há provas suficientes de que tenha concorrido para a prática do crime de 

concussão, motivo pelo qual ABSOLVO-O da imputação contida na 

denúncia em relação ao crime do artigo 316 do Código Penal Brasileiro, 

fazendo-o com fulcro no disposto no artigo 386, V do Código de Processo 

Penal.”P. R. I.No mais, mantenho a sentença tal qual foi 

prolatada.Desentranhem-se os documentos de fls. 7673/7677, que não 

dizem respeito a estes autos, juntando-se aos respectivos.Manifeste-se o 

MP quanto ao requerimento de fls. 7678.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 406878 Nr: 11492-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA TEIXEIRA DE MATTOS, EMILIA PERES 

GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17.143

 Ação Penal n.º 11492-55.2015.811.0042 – Cód. 406878Réu: Selma 

Teixeira de Mattos e Emilia Peres Giroldo.Vistos, em correição.(...), nos 

termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, o que não 

ocorre nestes autos.Presentes na denúncia a indicação da materialidade 

do delito e da autoria, a fim de que se forme a plena convicção deste juízo 

a respeito dos fatos narrados na peça acusatória, deve-se proceder à 

instrução criminal, momento em que se oportunizará ao Parquet a 

apresentação de provas que possam demonstrar a procedência do 

pedido, e, por meio do contraditório e da ampla defesa, a Defesa poderá 

comprovar suas alegações.Isto posto, confirmo o recebimento da 

denúncia e em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, DESIGNO O 

DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, às 14H, para a realização da audiência de 

instrução e julgamento.2. Extrai-se dos autos que a Defesa da acusada 

Emilia Peres Giroldo, na resposta à acusação (fls. 317), arrolou como 

testemunha a corréu Selma Teixeira.(...) DETERMINO intimação da Defesa 

da acusada Emilia Peres Giroldo para, querendo, substituir a testemunha 

arrolada na resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.Com a 

indicação da testemunha (qualificação e endereço), PROCEDA-SE a sua 

intimação para comparecer à audiência designada.Transcorrido o prazo 

sem manifestação o qual deverá ser certificado, fica, desde já, 

homologada a desistência. Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, 

conforme o caso.Intimem-se, ainda, as acusadas, Defesa e Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Cuiabá - MT, 15 de junho de 

2018.Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 406878 Nr: 11492-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA TEIXEIRA DE MATTOS, EMILIA PERES 

GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17.143

 Por motivo de foro íntimo, declaro-me suspeito para atuar no presente 

feito, nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal.

 Encaminhe-se ao meu Substituto Legal.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 508641 Nr: 1469-45.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFMBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDSBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGHATA FERREIRA - OAB:18232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:10446/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se o requerente, por meio de seus patronos - via DJE, para 

apresentação de Impugnação à Contestação, no prazo legal.

Após, certifique-se e colha-se o parecer o ministerial.

Na sequência, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 463250 Nr: 3137-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Proceda-se a alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

eletrônico (Apolo) no que se refere o nome da ação, posto que, 

doravante, se trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

No mais, certifique-se acerca da devolução do mandado de intimação 

retro.

Após, intime-se a parte exequente, por meio de seu patrono - via DJE, 

para manifestação, inclusive com relação eventual pagamento, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Na sequência, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 500682 Nr: 39691-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Roldao Da Silva Neto 

- OAB:24362/O

 Vistos em Correição.

Intime-se a requerente, por meio de seus patronos - via DJE, acerca da 

Audiência Preliminar designada nos autos para o dia 18/07/2018 às 

14h00min - fl. 203.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 431076 Nr: 6791-17.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMJDF, ALDSF, NMDS, AMMJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19458, JUSSARA CORTAT DA SILVA - OAB:18706

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido de juntada retro.

Procedam-se as anotações devidas.

Intime-se o requerido, por meio de seus patronos -via DJE, para requerer o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o transcurso do prazo sem qualquer requerimento, retornem os autos 

ao arquivo.
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Caso contrário, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 405577 Nr: 10120-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES FEGURI, MARIA SILVANA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JÚNIOR - OAB:18098, AILSON PAULINO RAMOS - OAB:, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB/MT 4.344-A - 

OAB:4.344-A

 Certifico que na presente data a decisão proferida em 18/06/2018, cuja 

parte dispositiva segue abaixo consignada, foi disponibilizada para 

publicação no DJE.

VISTOS.Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de 

fls. 119/123, no prazo legal (art. 1.010, §1º, do CPC) e, havendo 

requerimento nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se a apelante 

para se manifestar (art. 1.009, §2º, do CPC).Após, promova-se a remessa 

dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens de 

estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).Cumpra-se e intime-se.uiabá, 18 de junho 

de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa. Juíza de Direito

Gustavo de Faria Moreira Teixeira

Analista Judiciário – Mat. 24459

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 529362 Nr: 21180-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (fls. 09/10), 

nos termos do art. 536 e seguintes do CPC, proposta por ALDA SOUZA 

LELIS COSTA em desfavor de GILBERTO LOPES FILHO, pretendendo o 

cumprimento da obrigação de venda do imóvel que pertencia às partes, 

estabelecida na sentença que dissolveu a união estável e determinou a 

partilha.

Em razão da comprovação da hipossuficiência da exequente 

(comprovante de rendimentos de fls. 08-v), defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, §1.º, do CPC.

INTIME-SE o executado, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumprir integralmente o acordo firmado entre as partes, facultando à 

exequente acesso ao imóvel para avaliação e adoção de procedimentos 

visando à venda, conforme acordado pelas partes às fls. 09/10, sob pena 

de determinação de desocupação do imóvel.

 Em caso de descumprimento da presente decisão, desde já, fixo multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada descumprimento.

Faça constar no mandado a possibilidade de incidência das penas de 

litigância de má-fé e de responsabilização por crime de desobediência, 

bem como de determinação de desocupação do imóvel, caso o executado 

descumpra injustificadamente a ordem judicial (art. 536, § 3.º, do CPC) e 

que, verificado o descumprimento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

 Às providências.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 28 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 519237 Nr: 11404-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZZA VIANA BERALDO, MARIA APARECIDA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FRANCISCO ALVES RODRIGUES 

MIRANDA PITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal n. 11404-12.2018.811.0042 (Cód. 519237)

VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se às fls. 41 a designação de audiência 

de conciliação para o dia 28/08/2018 com a expedição de intimação para o 

acusado às fls. 43.

Providencie o Sr. Gestor a juntada do mandado de intimação expedido às 

fls. 43 devidamente cumprido.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 28 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 419817 Nr: 25181-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL OLIVEIRA GRIPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR GRIPP - OAB:21129/MT

 VISTOS.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o advogado constituído pelo 

acusado às fls. 74/75, deixou transcorrer in albis o prazo para a 

apresentação de resposta à acusação (certidão de fls. 80).

Por tal motivo, intime-se, pessoalmente, o acusado, nos endereços 

informados no mandado de fls. 76, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

constituir novo advogado, sob pena de ser-lhe nomeado um defensor 

dativo.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 322903 Nr: 2106-06.2012.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFP, BCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572/MT, DEBORA NAHIME ASTOLPHO - OAB:12131, 

FLAVIA CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ 

FERREIRA - OAB:3574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8212, 

WALDENIR FIGUEIRA DESTO - OAB:3743/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, THAIS DE OLIVEIRA - OAB:250198/SP

 VISTOS.Trata-se de “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, que fixou a 

obrigação alimentícia do executado LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI em favor 

da exequente I. F. P (sua filha), representada por sua genitora Bianca 

Cristina Figueira da Silva[...] as justificativas apresentadas pelo executado 

foram desacolhidas em razão de restar demonstrado nos autos que, 

desde abril de 2017, a obrigação alimentícia não vem sendo cumprida da 

forma determinada em sentença, efetuando o executado o pagamento da 

pensão sempre em atraso e sem as devidas atualizações, apesar de ter 

sido inúmeras vezes intimado para pagar o débito, mas as parcelas que se 

vencessem no curso da ação, devidamente atualizadas, sob pena de 

prisão. [...]. Cumpre ressaltar ainda, em razão das ponderações efetuadas 

pelo executado, que a competência deste Juízo para o processamento do 

presente feito é estabelecida em lei, mais precisamente no art. 516 do CPC 

, não havendo nenhum outro motivo para o processamento do feito neste 

Juízo, para o qual, seria muito mais interessante o declínio de competência 

de um processo volumoso (07 volumes), que demanda decisões e 
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expedição de atos quase quinzenalmente, em razão da insistência do 

executado em cumprir a sentença judicial da forma e na data que bem 

entende. No mais, no presente cumprimento de sentença o executado, 

após sua prisão civil, comprovou o adimplemento da obrigação alimentícia 

executada (fls. 1453/1454) e a exequente, devidamente intimada para se 

manifestar sobre o pagamento efetuado, sob pena de presunção de 

quitação, quedou-se inerte (certidão de fls. 1485).Diante disto e por restar 

demonstrada a satisfação da obrigação ora executada, com fundamento 

no art. 924, II, do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

presente cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.Cuiabá, 27 de junho de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 405577 Nr: 10120-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES FEGURI, MARIA SILVANA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JÚNIOR - OAB:18098, AILSON PAULINO RAMOS - OAB:, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB/MT 4.344-A - 

OAB:4.344-A

 VISTOS.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de fls. 

119/123, no prazo legal (art. 1.010, §1º, do CPC) e, havendo requerimento 

nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se a apelante para se 

manifestar (art. 1.009, §2º, do CPC).

Após, promova-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 530045 Nr: 21830-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS C/C 

PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO LIMINAR DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA”, ajuizada por SANDRA 

REISDOERFER MENEGAZZI, qualificada nos autos, em desfavor de 

CARLOS GILBERTO MENEGAZZI, alegando em síntese que em 

decorrência das inúmeras agressões sofridas “fugiu” da cidade de Nova 

Guarita/MT, juntamente com seu filho mais novo, a fim de que cessassem 

as agressões e que por temer pela integridade física sua e de seu filho 

está utilizando no presente feito o endereço de sua filha Paula Menegazzi, 

que reside nesta capital.A despeito da gravidade das alegações da 

autora, ela não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a 

prática da violência doméstica e que tais atos ocorreram nesta cidade de 

Cuiabá, o que definiria a competência deste Juízo para apreciação do 

feito. [...] Não bastasse isso, ao analisar o pedido inicial, verifica-se que a 

autora deixou de informar os endereços eletrônicos seu e do réu e não 

manifestou a opção ou não pela realização da audiência de conciliação ou 

mediação, deixando de cumprir, desta forma, com os requisitos do artigo 

319 do CPC, [...].”Assim, INTIME-SE a autora, por meio de seu patrono, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à emenda da inicial, 

indicando o endereço eletrônico das partes, manifestando pela realização 

ou não de audiência de conciliação ou de mediação e trazendo documento 

comprobatório de que a violência doméstica alegada ocorreu nesta capital, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme inteligência do art. 

319, II, III e VII c/c art. 320 e art. 321, § único, do CPC.Findo o prazo acima 

deferido, havendo a emenda ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.CUMPRA-SE.Cuiabá, 28 de junho de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 528678 Nr: 20507-43.2018.811.0042

 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: LOIRCE CAMARGO FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CERQUEIRA, PRISCILA FURQUIM 

BRUNNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JESUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:8137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de “EMBARGOS DE TERCEIRO C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA” opostos por LOIRCE CAMARGO FURQUIM, em face de 

JEFFERSON CERQUEIRA e PRISCILA FURQUIM BRUNER, devidamente 

qualificados, no qual a embargante, em síntese, defende que a restrição, 

via RENAJUD e a determinação de busca e apreensão, realizada nos 

autos do Divórcio Litigioso nº 18966-72.2018.811.0041, atingiu o veículo 

marca/modelo HONDA FIT, 2014/2015, placa: QBI-8400, cor prata, que 

apesar de estar registrado em nome da embargada, lhe pertence e 

encontra-se na sua posse desde que foi adquirido. [...] A embargante, 

apesar de requerer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, não 

trouxe aos autos a declaração de hipossuficiência ou comprovante do 

valor da pensão que aufere mensalmente, a fim de comprovar a ausência 

de condições para recolhimento das custas processuais. [...]Desta forma, 

intime-se a embargante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove 

o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da 

gratuidade de justiça, trazendo comprovante de recebimento de sua 

pensão, sob pena de indeferimento do pedido e determinação do 

recolhimento das custas devidas, nos termos do art. 99, §2º c/c 218, §3º, 

do CPC.Findo o prazo, com ou sem manifestação, o que deve ser 

certificado, renove-me à conclusão. Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 

28 de junho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 447619 Nr: 24578-59.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19140/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se o advogado do requerido - via DJE, para em 15 (quinze) dias, 

apresentar instrumento procuratório, regularizando a representação 

processual.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 437766 Nr: 14174-46.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LUIZ RODRIGUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado para os delitos previstos no art. 147, art. 150, art. 129, 

§9º, art. 155, todos do Código Penal, bem como para a contravenção penal 

prevista no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 e, por consequência, JULGO 
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EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ALEX LUIZ RODRIGUES COSTA, já 

qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal.Ciência ao Ministério Público.Intime-se a Defesa – via DJE.Certificado 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, procedendo as baixas e anotações 

devidas, inclusive junto ao relatório estatístico.P. I. CUMPRA-SE. Às 

providências.Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 427232 Nr: 2549-15.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ROSSATO CORREA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT

 XVII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido confeccionado na peça inaugural pela 

acusação e, por corolário, condeno o réu Diego Rossato Correa Pereira 

(...), como incurso na sanção do artigo 129, § 9º do Código Penal, cuja 

pena, in abstrato é de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) 

anos:1.Cálculo da penaCrime:Lesão Corporal – (CP, art. 129, § 9º).Pena in 

abstrato:Detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos. (...) Não verifiquei, 

no vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de 

diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 03(três) meses de 

detenção.Da detraçãoXLI.Considerando que o réu foi preso em flagrante 

no dia 24/01/2016 (fl. 12) e posto em liberdade no mesmo dia, em 

audiência de custódia, onde foi lhe concedida liberdade provisória (autos 

ID. 426575), faz-se necessário realizarmos a detração de 01 (um) dia. 

Realizado a detração, teremos a pena de 02 (dois) meses e 29 (vinte e 

nove) dias de detenção.Do regime de cumprimento de 

penaXLII.Levando-se se em conta a pena que deverá o condenado 

cumprir, estabeleço para cumprimento desta pena o regime aberto, 

conforme disposto na alínea “c”, do § 2º, do art. 33 , do CP. A pena deverá 

ser cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado (CP, 

art. 33, § 1º, “c”).Da Substituição da Pena e do SursisXLIII.Sendo o crime 

praticado mediante violência torna-se incabível in casu a substituição 

prevista no art. 44 do CP, por força do que estabelece o incs. I do referido 

artigo.XLIV.Não preenchendo o condenado os requisitos dispostos no 

inciso II do art. 77, também não faz jus ao benefício do art. 77 do 

CP.XLV.Tratando-se, in casu, de réu solto, deixo de observar a Súmula n. 

716 do STF , assim como as disposições da Resolução n. 113/2010 do 

CNJ .XLVI.Após o trânsito em julgado da sentença para o MP, volvam-me 

conclusos para análise da prescrição com base na pena em concreto, 

conforme preconizado pelo § 1º do art. 110 do CP . XLVII.Após o trânsito 

em julgado da sentença para ambas as partes (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 519695 Nr: 11830-24.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Ante o pedido de extinção do feito e a informação prestada pela parte 

requerida em audiência de conciliação (fls. 45/46), intime-se o requerente 

para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 

dias.

II. Após, decorrido o prazo, volvam-me conclusos

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 446737 Nr: 23668-32.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Naves da Silva - 

OAB:13.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11508

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve a expedição de missiva ao juízo da Comarca de 

Alto Taquari, conforme determinado em audiência de instrução (fl.259 e 

verso).

II. Em caso negativo, cumpra-se imediatamente tal determinação.

III. Após, com o cumprimento da missiva, intimem-se as partes e o 

Ministério Público, para que apresentem razões finais, no prazo sucessivo 

de 15 dias , iniciando-se com o autor.

IV. Após, volvam-me conclusos para sentença.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 425413 Nr: 545-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER RERINSON AMORIM DE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane Deise de Oliveira 

Freire - OAB:17983

 XVI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo improcedente o pedido formulado na denúncia e, por corolário, 

absolvo o réu Wander Rerinson Amorim de Magalhães, brasileiro, solteiro, 

digitador, natural de Cuiabá/MT, nascido em 25 de Agosto de 1989, 

portador do RG nº 1753778-9 SSP/MT e inscrito no CPF nº 

040.381.801-07, filho de Waldemir França de Magalhães e Cleide Justina 

de Magalhães, residente e domiciliado na Rua 16, Quadra 22, Nº 21, Bairro 

Morada do Ouro II, nesta Capital, nos termos disposto no art. 386, III e V, 

do CPP.XVII.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XVIII.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça.XIX.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.XX.Isento de custas.XXI.P. R. I. .C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 411340 Nr: 16103-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO MONTEIRO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT

 XIV. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo improcedente o pedido formulado na denúncia e, por corolário, 

absolvo o réu Fabricio Monteiro Pontes, brasileiro, solteiro, natural de 

Cuiabá/MT, serviços gerais, portador do RG n. 021.902.331-00 SSP/MT, 

CPF n. 021.902.331-00-04, nascido em 22/07/1986, filho de Odil Vieira 

Marinho e Ester Paes Monteiro, residente na Rua Luiz Marinho, Quadra 20, 

n. 14, Bairro Jardim Paraíso II, nesta Capital, nos termos disposto no art. 

386, V, do CPP.XV.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XVI.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça.XVII.Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.XVIII.Isento de custas.XIX.P. R. I. .C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423908 Nr: 29642-84.2015.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DE MELO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:6183

 XXXIII.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos julgo parcialmente 

procedente o pedido confeccionado na peça inaugural pela acusação em 

relação ao crime de lesão corporal, e, por corolário:ØAbsolvo o réu em 

relação a denúncia do crime de ameaça (CP, art. 147), nos termos do 

disposto no art. 386, II, do CPP e;Øcondeno o réu Luiz Gustavo de Melo 

Mendes, brasileiro, solteiro, inscrito no RG sob o nº 2070431-3 SSP/MT e 

no CPF sob o nº 026.071.801-71, nascido em 28/11/1992, natural de 

Cuiabá/MT, filho de Deusa Ferreira Melo Mendes e Roberto de Campos 

Mendes, residente e domiciliado, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 

1520, Edifício Cecilia Meireles, apartamento 2404, Bairro Duque de Caxias 

II, nesta Capital, como incurso nas sanções do artigo 150, do CP, cuja 

pena, in abstrato é de detenção, de um a três meses, ou multa:1.Cálculo 

da penaCrime:Violação de domicílio – (CP, art. 150)Pena in 

abstrato:Detenção, de um a três meses, ou multa. (...) Não verifiquei, no 

vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de 

diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 01 (um) mês de 

detenção.Da detraçãoLVII.Considerando que o condenado não foi preso 

em flagrante, não há necessidade de realizarmos detração.Do regime de 

cumprimento de penaLVIII.Levando-se se em conta a pena que deverá o 

condenado cumprir, estabeleço para cumprimento desta pena o regime 

aberto, conforme disposto na alínea “c”, do § 2º, do art. 33 , do CP. A pena 

deverá ser cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado. 

(CP, art. 33, § 1º, “c”).Da Substituição da Pena e do SursisLIX.Não sendo 

plenamente favoráveis as circunstâncias judiciais, incabível in casu a 

concessão dos benefícios do art. 44 e 77 do CP.LX.Tratando-se, in casu, 

de réu solto, deixo de observar a Súmula n. 716 do STF , assim como as 

disposições da Resolução n. 113/2010 do CNJ .LXI.Após o trânsito em 

julgado da sentença para o MP, volvam-me conclusos para análise da 

prescrição com base na pena em concreto, conforme preconizado pelo § 

1º do art. 110 do CP . (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 528076 Nr: 19953-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA DE OLIVEIRA 

PAIVA - OAB:15991

 Vistos etc.

 I. Para cumprimento do ato deprecado designo audiência para o dia 13 de 

Agosto de 2018, às 13h00min.

II. Expeça-se mandado de intimação para a testemunha Veruska Martins 

Figueiredo para que compareça ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC.

III. Intimem-se via DJE os patronos dos acusados para que tomem ciência e 

participem do ato.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 436106 Nr: 12366-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDAFDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON RUAS DO NASCIMENTO 

- OAB:18869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:17504/MT, RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16360-B

 IX.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos e em consonância 

com o disposto no art. 139, V, do CPC , designo audiência de tentativa de 

conciliação entre as partes para o dia 16/08/2018 às 16h30min. 

X.Intimem-se as partes.XI.Ciência ao MP.XII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 404603 Nr: 9041-57.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE ARRUDA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo: 9041-57.2015.8.11.0042

Parte autora: Ministério Público

Parte ré: Thiago de Arruda Trindade

 Data e hora: 20 de junho de 2018, às 14:50 horas

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Promotora de Justiça: Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach

Advogada: Dra. Thatiana Rabelo Mesquita Theodoro

 Estagiária: Débora Carvalho de Andrade Melo

Acadêmico: Túlio Sousa de Sene

 OCORRÊNCIAS

I – A Dra. Thatiana Rabelo Mesquita Theodoro pede prazo para juntada de 

substabelecimento.

DELIBERAÇÕES

I – Decreto a revelia do acusado, pois intimado não compareceu ao 

presente ato.

II – Designo o dia 30.8.2018, às 14:15 horas, para audiência com a 

finalidade de ouvir Grazielle Nantes Trindade.

III – Efetive a condução coercitiva de Grazielle Nantes Trindade, ante o não 

comparecimento no presente ato.

IV – Defiro o pedido formulado no item I e, como consequência, fixo o 

prazo de 20 dias.

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:

Advogada:

 Acadêmico: Estagiário:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 384361 Nr: 26351-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDER MICAEL TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT, ROSANA DE BARROS BEZERRA P. ESPÓSITO - 

OAB:4531

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo: 13225-27.2013.8.11.0042

Parte autora: Ministério Público

Parte ré: Alessander Micael Teixeira

 Data e hora: 28 de junho de 2018, às 14 horas

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Promotora de Justiça: Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach

Parte ré: Alessander Micael Teixeira

 DELIBERAÇÕES

I – Designo o dia 14.11.2018, às 17 horas, para audiência de instrução.

II – Efetive a intimação do Dr. Antônio Pinheiro Espósito via DJE.

III – Intime a vítima e testemunhas arroladas na denúncia e resposta à 

acusação.

Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.
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Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Promotora de Justiça:

Parte ré:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 444370 Nr: 21164-53.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - OAB:20983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos n. 21164-53.2016.8.11.0042.

I – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21.8.2018, às 

16:45 horas.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 351877 Nr: 13225-27.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONIEL DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:11572/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo: 13225-27.2013.8.11.0042

Parte autora: Ministério Público

Parte ré: Toniel da Silva Magalhães

 Data e hora: 28 de junho de 2018, às 13:30 horas

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Promotora de Justiça: Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach

DELIBERAÇÕES

I – Designo o dia 28.11.2018, às 14:45 horas, para audiência com a 

finalidade de ouvir Waldemar Rodrigues de Matos, Jaiuillians Silva Godoy, 

Fábio de Souza Oliveira e Divino Rodrigues dos Santos.

II – Certifique se o advogado de defesa apresentou manifestação em 

relação ao item II de fl. 146. Caso não tenha apresentado manifestação 

efetive a intimação do acusado para, em 05 dias, constituir novo 

advogado. Decorrido o prazo, sem manifestação, será nomeado defensor 

público para atuar na defesa.

III – Intime o acusado fazendo constar o seguinte endereço: Av. Agrícola 

Paes de Barros, no local conhecido como ‘feirinha do verdão’, em frente 

ao Corpo de Bombeiros, Cuiabá/MT (fl. 99).

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 490965 Nr: 30393-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LADOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN FRAGA DE CASTRO 

GOMES - OAB:20.935-0/MT, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO 

JUNIOR - OAB:20937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação dos patronos da requerente para 

requerer o que de direito, ante o desarquivamento a pedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 381246 Nr: 23027-15.2014.811.0042

 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: RMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSM, LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA BRUNI LEMOS - 

OAB:12355, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12716, THAÍS CAROLLINA 

A. RONDON - OAB:19659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 XVI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido do autor e, por corolário:®fixo os alimentos 

definitivos no importe equivalente a 15 % (quinze por cento) do salário 

líquido do autor, devendo este incidir, inclusive, sobre o décimo terceiro 

salário e adicional de férias em favor do menor H. S. M., devendo os 

mesmos serem pagos todo dia 10 de cada mês pelo requerente 

e;®Regulamento o direito de visitação ao filho nos seguintes termos:®o 

requerido poderá pegar o menor em finais de semana alternados, 

diretamente na escola, na sexta-feira no final da aula, devendo devolver o 

menor na segunda-feira diretamente na escola;®no caso de feriado 

escolar na sexta-feira e/ou na segunda-feira o genitor deverá buscar e/ou 

devolver o menor no dia útil anterior e/ou subsequente;®no dia das mães o 

menor deverá passar o dia com a mãe;®no dia dos pais o menor deverá 

passar o dia com o pai;®nas festividades de final de ano o menor ficará 

com os pais de forma alternada (o natal com um e o fim de ano com outro® 

as férias escolares do menor deverão ser divididas entre as partes, em 

50% para cada um;®nas datas de aniversários dos avós paternos o 

menor deverá passar com o genitor;®nas datas de aniversários dos avós 

maternos o menor deverá passar com a genitora;®ressalvo que o genitor 

deverá seguir a orientação da requerida, não deixando que o menor fica 

sozinho na companhia dos avós paternos, sobretudo, pelo fato que esta 

regulamentação se dá a fim de resguardar o direito de convivência entre 

pai e filho.XVII.Ciência ao Ministério Público.XVIII.Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Quanto aos honorários advocatícios, levando-se em conta os critérios 

elencados no § 2º do art. 85 do CPC; não tendo sido definido, pelo autor, 

expressamente o valor da causa, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), ex vi do teor talhado no preceptivo do § 8º, do art. 85 do 

CPC.XIX.A exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios 

ficará suspensa e somente poderá ser executada se (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 477127 Nr: 16972-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABGR, AAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMGDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL 

DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944

 XVI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo improcedente o pedido formulado pela autora e, por corolário, extingo 

o presente feito. XVII.Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais. Quanto aos honorários advocatícios, levando-se em conta 

os critérios elencados no § 2º do art. 85 do CPC; não tendo havido 

condenação ao pagamento de importância em dinheiro e não sendo 

possível, nesse momento, aferir o proveito econômico obtido, fixo os 

honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.XVIII.A exigibilidade das custas processuais e honorários 

advocatícios ficará suspensa e somente poderá ser executada se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, as obrigações decorrentes da sucumbência, 

conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC.XIX.Após, transitado em julgado 

e procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os presentes 
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autos.XX.Justifico o atraso em virtude do excesso de serviços e de 

atribuições.XXI.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 344643 Nr: 4863-36.2013.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA IZABEL MASSON - 

OAB:12.253

 VII.Posto isto, determino que o próprio exequente providencie a 

contratação de um corretor imobiliário habilitado, com a condição de 

pagamento de seus honorários posteriormente à venda do imóvel, com é 

de praxe nas vendas de imóveis, devendo, o mesmo ser indicado nos 

autos, no prazo de 15 dias.VIII.Após a indicação do corretor imobiliário 

pelo exequente, deverá ser expedido mandado de constatação do imóvel, 

momento em que o Oficial de Justiça, devidamente acompanhado do 

referido corretor, deverá realizar uma visita in loco no imóvel e avaliá-lo 

para posterior venda.IX.Quanto à manifestação da executada de que o 

exequente não esta cumprindo o acordo formulado entre as partes, a 

mesma deverá ingressar com ação própria, conforme disposto em nosso 

o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o . X . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . 

XI.Intime-se.XII.Cumpra-se com urgência.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 99185 Nr: 2959-10.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FdOHM, DLMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M, HIeMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herlen Cristine Pereira Koch - 

OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A, RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6764/MT

 Vistos, etc...,

 I – Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 275, cumpra-se conforme 

requerido.

II – Em seguida, encaminhem-se os autos em carga a PGE e PGM

III – Após, publique-se para ciência da advogada constituída Herlen 

Cristine Pereira Koch OAB/MT 8.428, para que requeira o que entender 

devido.

IV – Voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 102042 Nr: 5429-14.2016.811.0063

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARPdPC, LdPCJ, BPGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETP, JGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erasmo Carlos Furtado 

Catunda - OAB:16629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 URGENTE.

Vistos etc...,

 Abigail Rita Pereira de Paula Corrêa, e Lincoln de Paula Corrêa Junior, 

guardiões da criança B.P.G.D, postulando pela autorização de judicial para 

emissão de passaporte, bem como para empreender viagem ao exterior no 

inicio do mês de agosto na companhia dos guardiões. (fls. 106/107).

Instado a se manifestar, às fls. 116, o Ministério Público, emitiu parecer 

pela emissão de passaporte, bem como, designação de audiência de 

justificação para oitiva dos requerentes.

 É o relato do essencial.

 Decido.

Os requerentes e guardiões da criança Breno Pereira pretende 

Autorização Judicial para Confecção de Passaporte com Suprimento 

Judicial da Vontade Paterna e Materna e Viagem ao Exterior, para que eles 

e o filho adotivo realizem viagem ao exterior, no inicio do mês de Agosto.

No presente caso, não há indícios de impedimento para o pleito aduzido 

pelos Requerentes para a emissão do passaporte, que por si só, não 

permite a realização de viagem ao exterior.

Pelo exposto, decido.

a) Autorizo tão somente, por ora, a emissão do Passaporte, em nome da 

criança BRENO PEREIRA GOUVEIA DUTRA, nascido em 07/08/2012, 

expeça-se Alvará, para que a Polícia Federal emita o Passaporte do 

adolescente com suprimento do consentimento paterno e materno;

 b) Designo Audiência de Justificação para o d18/06/2018 , às 16:30 

horas;

c) Intimem-se os requerentes, Abigail Rita Pereira de Paula Corrêa e 

Lincoln de Paula Corrêa Junior, para que compareçam na data acima 

designada para serem ouvidos por este Juízo, devendo estar 

acompanhados da criança Breno Pereira Gouveia Dutra;

d) Publique-se para ciência do advogado Erasmo Carlos Furtado Catunda 

OAB/MT 16.629.

e) Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência.

f) Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106764 Nr: 3700-16.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ASRT, 

RCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270, Maysa Martimiano do Nascimento Weippert - 

OAB:23237-MT

 II – Em seguida, conforme dispõe o artigo 162 do ECA, designo audiência 

Instrução e Julgamento para o dia 17/07/2018 as 15h00.

III - Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente; Conste no 

mandado que no dia da audiência o requerente deverá estar 

acompanhado da criança para ser também ouvida;

IV - Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência;

V - Intime-se a advogada constituída para que cumpra o disposto no artigo 

455, § 1.º do NCPC .

VI – Publique-se a presente decisão para ciência da advogada Katia 

Valadares Silva OAB/MT 23.270.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 84993 Nr: 1157-79.2013.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Jose Lopes da Silva 

Brito-OAB/MT-11815-B - OAB:11815-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz gustavo derze villalba 

carneiro - OAB:oab/mt 17.563

 4. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Improcedente a Ação de Destituição do Poder 

Familiar em face da requerida Debora Philippens, e Extingo o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1. Manter a guarda da criança B.P.F., em favor da genitora Debora 

Philippens, nos termos do art. 33, do ECA;

2. Manter o direito de visitas do requerente Adriano Folador, em relação à 

filha;

3. Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.
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4. Publique-se. Intimem-se. Cumpra.

5. Após, com o trânsito e julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo e as baixas necessárias.

Juizados Especiais Cíveis

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34586 Nr: 1697-31.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Madeiras Lima Ltda - 

ME, Jorge Luiz dos Santos de Sá, V. Prestes de Oliveira ME, Valcir Prestes 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maryene dos Santos Cristo - 

OAB:20.933

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o 

dia 10/10/2018, às 14h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29560 Nr: 1332-11.2016.811.0082

 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): LOCASIM COM. IND. E LOCAÇÃO DE 

MAQUINAS LTDA - EPP, José Henrique Coura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Alaertes Techi - 

OAB:5828

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o 

dia 16/10/2018, às 14h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27934 Nr: 259-04.2016.811.0082

 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): J. M. Nilza Eireli - ME, José Moreira Niza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o 

dia 10/10/2018, às 15h.

No entanto, considerando o teor do despacho de fl. 114, deixo por ora de 

expedir as intimações necessárias para o fim de aguardar a resposta do 

ofício de fl. 115.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35300 Nr: 2199-67.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Prestes de Oliveira ME, Valcir Prestes de 

Oliveira, Diora Madeiras Comércio Ltda Me, Dioraci Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maryene dos Santos Cristo - 

OAB:MT 20933

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o 

dia 09/10/2018, às 15h.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35600 Nr: 2417-95.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Madeiras Lima Ltda - 

ME, Jorge Luiz dos Santos de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o 

dia 16/10/2018, às 14h.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35590 Nr: 2408-36.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Madeiras Tricolor Ltda - EPP, 

Lorival Barbosa da Silva, Leandro Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o 

dia 09/10/2018, às 15h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36238 Nr: 2841-40.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJUI INDUSTRIA DE COMERCIO DE 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA-EPP, MADEIREIRA 

ORP LTDA, Valmor Roberto Huttra, Pedro Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16377, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8920-B

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no Laudo Técnico de Identificação n. 088/2017 (fl. 128), apreendido e 

depositado no Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.Visando dar 

prosseguimento ao presente procedimento, DESIGNO audiência preliminar 

para o dia 05-09-2018, às 15h.Atento aos princípios instituídos em sede de 

Juizados Especiais, em especial aos de informalidade, simplicidade e de 

economia processual, intimem-se os autores do fato, observando os 

telefones e endereços, inclusive eletrônicos, informados nos documentos 

fiscais, contratos sociais e certidões públicas juntados nos 

autos.Juntem-se aos autos as certidões requeridas pelo Ministério Público 

à fl. 129. Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.Oficie-se o 

Coordenador do Pátio para ciência acerca do perdimento da 

madeira.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 08 de junho de 

2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)
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CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

02/08/2018, Hora: 08:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: "... Nesse 

contexto, acolhe-se o pedido de reconsideração e DEFERE-SE o pedido de 

liminar tão somente para determinar ao DETRAN/MT que promova a 

renovação do licenciamento, referente ao ano de 2018, do veículo 

Marca/Modelo HONDA/CIVIC EXR (Nacional), placa QBM0574, ano 

2015/2016, RENAVAN 01049678513, mediante a comprovação da 

regularidade de pagamento de IPVA, Seguro Obrigatório e taxa de 

licenciamento, independentemente do pagamento das multas questionadas 

(P430048802 e L430627349 e MTA1467527 e BPM0251528), bem como 

suspenda as respectivas anotações no prontuário de habilitação do autor, 

até ulterior deliberação deste juízo. "... Exclua a secretaria do polo passivo 

no sistema PJe o ESTADO DE MATO GROSSO. Audiência já designada, 

cite-se o DETRAN/MT e MUNICIPIO DE CUIABÁ, com as advertências 

legais, para, querendo, contestarem observando que devem apresentar a 

documentação de que disponham para esclarecimento da causa (artigo 9º 

da Lei 12.153/2009), no prazo legal. INTIME-SE o autor para juntar o seu 

comprovante de residência, no prazo de 15 dias. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002758-90.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES CAMARA (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: 1001197-31.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DUTRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS OAB - MT18550/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001197-31.2016.8.11.0001; Valor causa: R$ 

4.602,69; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[IPVA - IMPOSTO SOBRE 

PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. DECISÃO 

Processo: 1001197-31.2016.8.11.0001; Valor causa: R$ 4.602,69; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[IPVA - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRUNO DUTRA RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

ELTON FERREIRA DE SOUZA Vistos, etc. RECEBE-SE os recursos 

inominados 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 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRUNO DUTRA 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO, ELTON FERREIRA DE SOUZA O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 1001197-31.2016.8.11.0001; Valor causa: R$ 4.602,69; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ - 

MT, 29 de junho de 2018 Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

RUA MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-640 - TELEFONE: (65) 33139800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502495-86.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA OAB - RO3187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000836-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILTON JOSE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

04/09/2018, Hora: 08:40, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000839-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

04/09/2018, Hora: 08:50, 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 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000840-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LACERDA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

04/09/2018, Hora: 09:00, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000856-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GALDINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

04/09/2018, Hora: 09:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000858-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER TAITA VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

04/09/2018, Hora: 09:20, 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILCA FERRAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002304-76.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MILCA FERRAZ DE CAMPOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 13:03 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILCA FERRAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002303-91.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MILCA FERRAZ DE CAMPOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 13:30 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LUANA RIBEIRO ALVES (REQUERENTE)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA DEL BARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

14/08/2018, Hora: 11:00, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DO PRADO MONTEIRO 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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

14/08/2018, Hora: 11:50, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1001365-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMMYLLA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (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: 

04/09/2018, Hora: 09:30, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA MIRELLY DA SILVA OLIVEIRA (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

14/08/2018, Hora: 11:30, 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001488-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NASSER HUSSEIN FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001488-60.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NASSER HUSSEIN FARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Notifique-se o 

representante judicial da Fazenda Pública para que se manifeste, sem 

prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da 

Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001778-46.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA CRUZ VERISSIMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de R$ 

12.038,48 (doze mil trinta e oito reais e quarenta e oito centavos).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.Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, após, arquive-se com a 

baixa necessária.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.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 

07 de abril de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001424-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MRE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819/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: 

16/08/2018, Hora: 11:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000065-36.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de 

R$ 11.734,64 (onze mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e 

quatro centavos).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.Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária.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.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 17 de abril de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001426-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

16/08/2018, Hora: 11:30, 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 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001525-87.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESICLEBER SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001525-87.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GESICLEBER SILVA BRITO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para esclarecer, no prazo de 15 dias, se possui a pretensão de 

cobrança de diferenças salariais na presente ação, para fim de 

verificação da competência ao decidido pelo Egrégio TJMT no CC n.º 

1004234-35.2017.8.11.0000, haja vista a impossibilidade de se proferir 

sentenças ilíquidas no Juizado Especial. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIDES MACHADO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(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: 

1001530-12.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ERONIDES MACHADO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo 

de 15 dias, para quantificar monetariamente o seguinte pedido: Julgue 

procedente, "CONDENANDO o requerido a restituir à parte autora, os 

valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária do 

cargo em comissão/função gratificada referente ao período dos últimos 05 

anos (tabela anexo), por ser esta a interpretação consentânea com os 

preceitos aplicáveis à espécie, incluindo o entendimento dos Tribunais 

Superiores;". É cediço que nos juizados especiais não há liquidação de 

sentença, razão pela qual o valor econômico da pretensão deve ser 

mensurado na data do ajuizamento da ação. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016046-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GOMES DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/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 Numero do Processo: 

1016046-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELZA GOMES DE 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Pretende a parte autora a concessão de tutela provisória que determine ao 

requerido a modificação na forma de descontos previdenciários. Pede: 

“Seja concedido a título de antecipação dos efeitos da tutela a fim de 

determinar que o Requerido imediatamente se abstenha de descontar 

contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de 

”Gratificação por Dedicação Exclusiva”, ou se descontando-se os valores, 

sejam estes depositados em conta judicial;” Argumenta, em síntese, que é 

indevido o desconto. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, 

de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. De acordo com o artigo 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”. Nessa fase de cognição sumária, não 

exauriente, não se verificam os requisitos próprios à concessão da tutela 

pretendida. Não se identifica perigo de se aguardar o julgamento de mérito, 

notadamente na espécie em que, segundo informa a parte autora decisão 

administrativa da Corte de Contas já determinou a adequação perseguida, 

de modo que se considera descumprimento dessa decisão, em tese pode 

se reportar à solução administrativa firmada. Necessário destacar, que a 

mera conclusão do TCE não serve para justificar a providência idêntica na 

via judicial, tampouco vincula este juízo, haja vista que se tratando de 

instâncias diversas há possibilidade inclusive de conclusões divergentes 

quanto ao mérito. Na via judicial, tem-se que não estão adequadamente 

preenchidos os requisitos legais para a concessão da ordem liminar 

almejada, sem a oitiva da parte contrária , porquanto a matéria ainda é 

objeto de divergência jurisprudencial. Tanto que a tese trazida a 

apreciação conta com julgamento em andamento no Supremo Tribunal 

Federal. Trata-se do RE 593068/SC, ao qual foi atribuído repercussão 

geral (Informativo 787). Segundo a descrição contida no site do STF , 

relativa às matérias afetas à repercussão geral[1] trata-se de : “ recurso 

extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 40, §§ 2º e 12; 150, IV; 

195, §5º; e 201, § 11, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou 

não, da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, tendo 

em vista a natureza jurídica de tais verbas” - ou seja, o STF está a analisar 

a incidência ou não de contribuição previdenciária sobre parcelas não 

incorporáveis aos proventos de servidor público, de forma que, como se 

vê, ainda não há pacificidade de jurisprudência sobre o tema proposto, a 

ponto de permitir o deferimento da tutela provisória na forma requerida. No 

STF aguardando julgamento. Registra-se ainda, no Superior Tribunal de 

Justiça, o AgRg no Recurso Especial n.º 1.498.366-RS (2014/0303666-3). 

Por fim, entende-se que a pretensão se insere na vedação descrita no 

artigo 1º da Lei n° 8.437/1992. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de 

tutela provisória. Designe-se audiência 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 Cuiabá, 29 de junho de 2018 Gabriela Carina Knaul de 

A l b u q u e r q u e  e  S i l v a  J u í z a  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

h t tp : / /www.st f . jus .br /por ta l /processo/verProcessoAndamento.asp?

incidente=2639193 – acessado em: 29/06/2018 (às 15h33min).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BORTOLOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001544-93.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE 

BORTOLOTTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Notifique-se o representante judicial da Fazenda Pública para que se 

manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela 

provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001430-57.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE INES KULKAMP EYNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

16/08/2018, Hora: 11:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-26.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE LAZARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RODRIGUES OAB - MT23456/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: 

04/09/2018, Hora: 10:10, 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, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

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: 1001552-41.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE ARRUDA PINTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM OAB - MT7.898-B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte 

exequente no valor total de R$ 49.580,60 (quarenta e nove mil quinhentos 

e oitenta reais e sessenta centavos), e os honorários sucumbenciais no 

valor de R$ 7.437,09 (sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e nove 

centavos).Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos 

honorários.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.Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária.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.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 17 de abril de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA ALBARES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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: 

02/08/2018, Hora: 11:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as 

advertências legais, para apresentar(em) a documentação de que 

disponha (m) para o esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030945-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA OAB - GO0017208A (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.Ratificam-se os atos decisórios já 

proferidos.Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 5 dias.Após, com ou sem manifestação, 

conclusos.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502916-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001486-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RUTH FERREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001486-90.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDNA RUTH FERREIRA MATOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Notifique-se o 

representante judicial da Fazenda Pública para que se manifeste, sem 

prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da 

Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR FERNANDO BREMM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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: 

1001465-17.2018.8.11.0001 REQUERENTE: OSCAR FERNANDO BREMM 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Trata-se de reclamação 

proposta em face do DETRAN e SEFAZ/MT. Secretarias não possuem 

personalidade jurídica para compor o polo passivo da ação, razão pela 

qual devem ser substituídos pelas respectivas pessoas jurídicas de direito 

público que integram, como órgão da administração. Assim, FACULTA-SE, 

desde logo, à parte autora que promova emenda da petição inicial com o 

escopo de adequar o polo passivo, com nome, CNPJ e demais dados, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Após, conclusos. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001779-31.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DE FREITAS SALMAZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal.Despacho: Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da 

sentença condenatória de obrigação de fazer e pagar. Cálculos 

apresentados nos moldes do art. 534, CPC. Intime-se o executado para, 

querendo, impugnar a execução no prazo de 30 dias (art. 535 do CPC). 

Apresentada impugnação, intime-se o exequente para responder, no 

prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001258-18.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO ZENI 

GUIMARAES REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de reconsideração da 

decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “a.1) 

determinar que o terceiro requerido DETRAN/MT, efetue o imediato 

licenciamento do veículo automotor marca/modelo HONDA/CIVIC EXR 

(Nacional), placa QBM0574, ano 2015/2016, RENAVAN 01049678513, sem 

a vinculação ao pagamento de multas existentes no cadastro do veículo; 

a.2) determinar a suspensão dos autos de infrações enquanto perdurar o 

trâmite da presente ação, determinando à Primeira Requerida suspenda a 

cobrança das infrações P430048802 e L430627349 e ao Segundo 

Requerido que suspenda a cobrança das infrações de MTA1467527 e 

BPM0251528, inclusive para que as mesmas não constem no sistema do 

DETRAN/MT, enquanto não transitado em julgado o mérito desta ação.” A 

liminar foi negada por ausência da juntada do processo administrativo de 

lançamento de modo que se considera que vige a presunção estabelecida 

em favor da administração de legalidade e legitimidade de seus atos. É a 

síntese do necessário. O art. 3º da Lei 12.153/2009 determina que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Os requeridos se 

manifestaram previamente à apreciação do pedido de reconsideração pelo 

indeferimento da tutela provisória, sem que nenhum deles apresentasse 

efetivamente os comprovantes relativos às notificações. Extrai-se do 

extrato apresentado pelo requerente que consta a data de remessa da 

notificação, mas não a data de efetivo recebimento da notificação. O autor 

assevera que não recebeu tais notificações e visualiza-se, pelo menos 

aparentemente, a incompletude do seu endereço no cadastro do veículo 

junto ao DETRAN (Rua Marrocos, 42, Cuiabá/MT, sem indicação do prédio, 

apartamento, bairro e CEP correto), cuja obrigação é do proprietário do 

veículo na conformidade do que preceitua o art. 282, §2º, do CTB. 

Verifica-se que o autor não juntou o comprovante de residência no 

processo a fim de se averiguar os aspectos legais que envolvem a 

notificação de infrações. A par da presunção de legitimidade dos atos 

administrativos, também se presume a boa-fé processual nos atos da 

parte, de forma que se entende que nesse juízo perfunctório de 

prelibação, as informações preliminares não indicam com clareza que teria 

havido a regular notificação da parte requerente. Nos documentos 

acostados não consta a comprovação de recebimento da notificação, o 

que demonstra, ao menos em tese, a ilegitimidade da negativa de liberação 

do CRLV, independentemente do pagamento da multa. Assim, extrai-se a 

verossimilhança da alegação dos próprios documentos acostados nos 

autos. Nesse contexto, a manutenção da restrição ao licenciamento, 

mesmo constatada a regularidade de pagamento de IPVA e taxas, 

consubstancia risco de dano, pois priva a contribuinte/possuidor do 

veículo de utilizá-lo por ausência de documento de porte obrigatório. Não 

há risco de irreversibilidade porque caso não se identifique qualquer 

irregularidade quanto ao processo de imposição de penalidade – o que 

será objeto de exame no julgamento de mérito, após o contraditório e 

regular produção de provas. Nesse sentido: REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – DECRETAÇÃO 

DE NULIDADE DAS MULTAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. É ilegal a 

exigência do pagamento de multas pelo DETRAN, como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. A discussão sobre a legalidade das multas por infração de 

trânsito, por exigir dilação probatória, deve ser pleiteada nas vias 

ordinárias. (ReeNec 77768/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 

06/03/2015). Nesse contexto, acolhe-se o pedido de reconsideração e 

DEFERE-SE o pedido de liminar tão somente para determinar ao 

DETRAN/MT que promova a renovação do licenciamento, referente ao ano 

de 2018, do veículo Marca/Modelo HONDA/CIVIC EXR (Nacional), placa 

QBM0574, ano 2015/2016, RENAVAN 01049678513, mediante a 
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comprovação da regularidade de pagamento de IPVA, Seguro Obrigatório 

e taxa de licenciamento, independentemente do pagamento das multas 

quest ionadas (P430048802 e L430627349 e MTA1467527 e 

BPM0251528), bem como suspenda as respectivas anotações no 

prontuário de habilitação do autor, até ulterior deliberação deste juízo. 

Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva apresentadas pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO e determina-se a extinção do processo sem 

resolução do mérito em relação ao referido ente, haja vista que não ficou 

comprovada a emissão de multa pela SINFRA. Ademais, não consta no 

extrato nenhuma referência à própria pessoa jurídica de direito público, 

este nega a atuação dos seus servidores. No caso a PGE assevera que 

“(...)os órgãos que autuaram nas referidas infrações de trânsito foram o 

Detran/MT e a Prefeitura de Cuiabá, não havendo qualquer infração 

gerada pela SINFRA.”. De consequência, ausente qualquer fundamento 

para que componha o polo passivo da ação. Exclua a secretaria do polo 

passivo no sistema PJe o ESTADO DE MATO GROSSO. Audiência já 

designada, cite-se o DETRAN/MT e MUNICIPIO DE CUIABÁ, com as 

advertências legais, para, querendo, contestarem observando que devem 

apresentar a documentação de que disponham para esclarecimento da 

causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009), no prazo legal. INTIME-SE o autor 

para juntar o seu comprovante de residência, no prazo de 15 dias. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001526-72.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/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 DECISÃO Numero do Processo: 

1001526-72.2018.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAELA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de exibição de 

documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas 

jurídicas de direito público, com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001528-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA ABREU JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/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 DECISÃO Numero do Processo: 

1001528-42.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ GONZAGA ABREU 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de exibição de 

documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas 

jurídicas de direito público, com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001532-79.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO ROSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/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 DECISÃO Numero do Processo: 

1001532-79.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GUMERCINDO ROSA PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de exibição de 

documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas 

jurídicas de direito público, com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-14.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIRA MARIA CUNHA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1001267-14.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOCIRA MARIA CUNHA 

MIRANDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR DE OLIVEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1001875-12.2017.8.11.0001 REQUERENTE: VANDIR DE OLIVEIRA FERRAZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001553-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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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: 

1001553-55.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO HENRIQUE BORGES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de exibição de 

documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas 

jurídicas de direito público, com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001552-70.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO CELESTINO BATISTA 

NETO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Notifique-se o representante judicial da Fazenda Pública para que se 

manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela 

provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001096-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MENDONCA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001096-57.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ANDREIA MENDONCA DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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$5.711,99 

(cinco mil setecentos e onze reais e noventa e nove centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 10596572. O Executado manifestou concordando 

com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 12799607). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$5.711,99 (cinco mil 

setecentos e onze reais e noventa e nove 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. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 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: 1001507-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA VIEIRA DE ANDRADE PROCHNOW OAB - MT24717/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASCO COMERCIO DE PAES LTDA - ME (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: 

1001507-66.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PRESTASERV PRESTADORA 

DE SERVICOS LTDA - ME REQUERIDO: DAMASCO COMERCIO DE PAES 

LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA que a parte 

autora PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME promove 

em desfavor de DAMASCO COMÉRCIO DE PÃES LTDA – ME. 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 DAMASCO COMÉRCIO DE 

PÃES LTDA – ME não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CRISTINA OLIVEIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

HENRIQUE NOGUEIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU OAB - MT25139/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAMBASTER MARTINS DE FREITAS (REQUERIDO)

MAYARA CRISTINA SILVA DOS SANTOS (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: 

1001475-61.2018.8.11.0001 REQUERENTE: HENRIQUE NOGUEIRA DE 

ALENCAR, NEIVA CRISTINA OLIVEIRA DE ALENCAR REQUERIDO: 

WAMBASTER MARTINS DE FREITAS, MAYARA CRISTINA SILVA DOS 

SANTOS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL que a parte autora HENRIQUE NOGUEIRA DE ALENCAR 

promove em desfavor de WAMBASTER MARTINS DE FREITAS e MAYARA 

CRISTINA SILVA DOS SANTOS. 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, 
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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, as pessoas 

físicas WAMBASTER MARTINS DE FREITAS e MAYARA CRISTINA SILVA 

DOS SANTOS não enquadram-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EASY COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CHAVES DE AGUILAR OAB - MG102977-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERREIRA DE ARRUDA (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: 

1001504-14.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EASY COMERCIO DE 

PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI REQUERIDO: LEONARDO FERREIRA 

DE ARRUDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA que a parte 

autora EASY COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 

promove em desfavor de LEONARDO FERREIRA DE ARRUDA. 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 física LEONARDO FERREIRA DE ARRUDA não 

enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não 

ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a 

incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e 

julga-se extinto, sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos 

dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000184-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CACIA REGE CARVALHO FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000184-60.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: RITA DE CACIA REGE 

CARVALHO FARIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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$4.884,71 (quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e 

um centavos), conforme planilha de cálculo id. 10470537. Citado, o 

Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 

10470537) apresentada pela parte exequente está em consonância com a 

sentença. Registre-se que deve ser considerado o cálculo apresentado 

pela parte autora antes da intimação da parte executada, in casu, o id. 

10470537, pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.884,71 (quatro mil oitocentos e 

oitenta e quatro reais e setenta e um 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. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 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: 1000120-50.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DEZAN BARBUIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000120-50.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ANGELA MARIA DEZAN 

BARBUIO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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$14.383,46 

(quatorze mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 10487483. O Executado manifestou 

concordando com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 12940216). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$14.383,46 

(quatorze mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e seis 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. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 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: 1000123-05.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000123-05.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: TEREZINHA ROSA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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$3.260,93 

(três mil duzentos e sessenta reais e noventa e três centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 10466556. O Executado manifestou concordando 

com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 12743447). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$3.260,93 (três mil 

duzentos e sessenta reais e noventa 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. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de junho de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 219, DE 29 DE JUNHO DE 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT, JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, em Substituição Legal, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Portaria N.05/2017 do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, e;

CONSIDERANDO o requerimento apresentado pela Associação dos 

Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso (ANOREG-MT), 

solicitando à Corregedoria-Geral da Justiça, para facultar a suspensão 

das atividades nas Serventias Extrajudiciais do Estado de Mato Grosso 

nos dias em que houver jogos da seleção brasileira de futebol, na Copa do 

Mundo de 2018;

CONSIDERANDO a decisão proferida no Expediente n. 0031800-39.2018 

da Corregedoria-Geral da Justiça, resolve;

Artigo 1º - Nos termos contidos na Portaria n. 841/2018-PRES da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fica 

determinado o ponto facultativo no Foro Extrajudicial da Comarca de 

Rondonópolis no dia 02/07/2018 em virtude do jogo Brasil X México.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor imediatamente com sua divulgação 

interna e comunicação aos demais órgãos e entidades do Estado.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito Diretora do Foro em Substituição Legal

Expediente

 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:

 INTIMAÇÃO DECISÃO: 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733949 Nr: 13834-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VILA NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO SÃO JOSÉ DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Ranieri - 

OAB:147.043/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luciana Ranieri Zangari - 

OAB:147.043, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641

 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 ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA – OAB 

21784/O, para devolver o processo 13834-30.2013.811.0003 – CÓDIGO 

733949, em 24 (vinte quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

Decisão

NÚMERO ÚNICO/CIA: 0714882-07.2018.8.11.0003

VISTO.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Luciana Martins da Silva, matrícula nº 14402, Analista 

Judiciário, lotada na 3ª Vara Cível desta Comarca, designada Gestora 

Judiciário, referente ao quinquênio de 29.05.2013 a 29.05.2018 .

 Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não há incidência de processo 

administrativo ou sindicância à requerente, que atualmente está em pleno 

exercício de suas funções.

 É o suficiente a relatar.

 Decido.

 O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

 “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)

 § 1° (...)

 § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

 Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

 a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

 c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único.

 As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas.”

 No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao benefício, que 

preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito, concedo 03 (três) meses de licença-prêmio 

por assiduidade à servidora Luciana Martins da Silva, matrícula nº 14402, 

Analista Judiciário, lotada na 3ª Vara Cível desta Comarca, referente ao 

quinquênio de 29.05.2013 a 29.05.2018, condicionando o usufruto à 

conveniência do serviço.

 Expeça-se o necessário, em seguida, arquivem-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

Francisco Rogério Barros

 Juiz de Direito Diretor do Foro

NÚMERO ÚNICO/CIA: 0705379-59.2018.8.11.0003

VISTO.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Humaita Gomes Pereira Nogueira, matrícula nº 3374, 
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Auxiliar Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com lotação 

nesta Comarca de Rondonópolis-MT, em relação ao quinquênio de 

03.02.2013 a 03.02.2018.

 Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não há incidência de processo 

administrativo ou sindicância à requerente, que atualmente está em pleno 

exercício de suas funções.

 É o suficiente a relatar.

 Decido.

 O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

 “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)

 § 1° (...)

 § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

 Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

 a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

 c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único.

 As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas.”

 No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao benefício, que 

preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito, concedo 03 (três) meses de licença-prêmio 

por assiduidade a servidora Humaita Gomes Pereira Nogueira, matrícula nº 

3374, Auxiliar Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em relação 

ao quinquênio de 03.02.2013 a 03.02.2018 , condicionando o usufruto à 

conveniência do serviço.

 Expeça-se o necessário, em seguida, arquivem-se.

Rondonópolis/MT, 18 de junho de 2018.

Francisco Rogério Barros

 Juiz de Direito Diretor do Foro

NÚMERO ÚNICO/CIA: 0714570-31.2018.8.11.0003

VISTO.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Solange de Lucena Dantas Costa, matrícula nº 14240, 

Analista Judiciário, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, lotada nesta 

Comarca de Rondonópolis, em relação ao quinquênio de 10.03.2013 a 

10.03.2018.

 Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não há incidência de processo 

administrativo ou sindicância à requerente, que atualmente está em pleno 

exercício de suas funções.

 É o suficiente a relatar.

 Decido.

 O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

 “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)

 § 1° (...)

 § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

 Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

 a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

 c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único.

 As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas.”

 No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao benefício, que 

preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito, concedo 03 (três) meses de licença-prêmio 

por assiduidade à servidora Solange Lucena Dantas Costa, matrícula nº 

14240, Analista Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, lotada 

nesta Comarca de Rondonópolis, em relação ao quinquênio de 10.03.2013 

a 10.03.2018 , condicionando o usufruto à conveniência do serviço.

 Expeça-se o necessário, em seguida, arquivem-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

Francisco Rogério Barros

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291911 Nr: 6382-52.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ZABINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 6382-52.2002.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ANTONIO ZABINI

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Antonio Zabini, brasileiro(a), CPF/MF nº 

961.588.758-72, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 342 de 640



 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 132,08

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 28 de junho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338701 Nr: 6998-56.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIRCEU SANTIAGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 6998-56.2004.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ESPOLIO DE DIRCEU SANTIAGO DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Espolio de Dirceu Santiago de Oliveira, 

Cpf: 02265087904, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais ................................................................. R$ 736,00

 Taxa Judiciária ..................................................................... R$ 264,16

Cartório Distribuidor ............................................................ R$105,63

Rondonópolis - MT, 28 de junho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705389 Nr: 55-42.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NOGUEIRA LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 55-42.2012.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JOAO NOGUEIRA LUNA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Joao Nogueira Luna, Cpf: 

10446273104, Rg: 06664-9 SSP MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais ................................................................. R$ 1.472,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 523,44

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 196,45

Rondonópolis - MT, 28 de junho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291567 Nr: 6041-26.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES MEDEIROS OUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 6041-26.2002.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JOSE ALVES MEDEIROS OUTRA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Jose Alves Medeiros, brasileiro(a), CPF/MF nº 

072.564.001-44, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 
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Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 1.104,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 1.095,87

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 151,04

Rondonópolis - MT, 28 de junho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326624 Nr: 1584-63.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO DE O. LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 1584-63.1993.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: MAURILIO DE O. LIMA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maurilio de O. Lima, brasileiro(a), sem 

qualificação nos autos, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 142,60

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 259,88

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 105,70

Rondonópolis - MT, 28 de junho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295976 Nr: 2297-38.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 2297-38.1993.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sociedade Comercial Irmão Cellos, 

CNPJ/MF nº 03.836.541/0001-42, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 156,90

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 2.103,39

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 444,45

Rondonópolis - MT, 28 de junho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83756 Nr: 19067-33.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER DE ABREU E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 19067-33.1998.811.0003
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ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ELIEZER DE ABREU E SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Eliezer de Abreu e Silva, Cpf: 

00791458172, brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 1.064,96

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 663,59

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 403,53

Rondonópolis - MT, 28 de junho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95468 Nr: 7264-19.1999.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DE ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 7264-19.1999.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: LUZIA DE ALMEIDA RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luzia de Almeida Rodrigues, 

brasileiro(a), sem qualificação nos autos, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 150,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 259,88

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 105,70

Rondonópolis - MT, 28 de junho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99582 Nr: 11301-89.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI JOSE VASTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11301-89.1999.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JURACI JOSE VASTO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Juraci José Vasto, brasileiro(a), 

CPF/MF nº 353.549.091-04, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 229,90

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 129,19

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 158,00

Rondonópolis - MT, 28 de junho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302938 Nr: 1451-89.1991.811.0003
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMINA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 1451-89.1991.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: FIRMINA VASCONCELOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Firmina Vasconcelos, brasileiro(a), 

sem qualificação nos autos, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 350,40

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 909,58

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 282,20

Rondonópolis - MT, 28 de junho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446615 Nr: 1797-39.2011.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA IVANDA BRAGA, JOSE GONCALVES DE 

ABREU, ANITA PEGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SOARES DA SILVA, MARIA DA 

SILVA, RENATA MENDES MARIANO, DOMINGOS DOS SANTOS 

GUIMARAES, VALDENI SOUZA LIMA ALMEIDA, OSMAR ALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 1797-39.2011.811.0003

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: FRANCISCA IVANDA BRAGA e JOSE GONCALVES 

DE ABREU e ANITA PEGO DE ALMEIDA

PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SOARES DA SILVA e MARIA DA SILVA e 

RENATA MENDES MARIANO e VALDENI SOUZA LIMA ALMEIDA e 

DOMINGOS DOS SANTOS GUIMARAES e OSMAR ALVES DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Claudio Soares da Silva, Cpf: 

00809004100, Rg: 308.901 SSP MT, brasileiro(a), casado(a), lavrador, 

Requerido(a): Maria da Silva, brasileiro(a), casado(a), sem qualificação 

nos autos, ambos atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 400,00

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 28 de junho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429773 Nr: 11773-41.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE PAULA ARAUJO ME, FABIO DE 

PAULA ARAUJO, SEBASTIAO FERREIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11773-41.2009.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE REQUERIDA: FABIO DE PAULA ARAUJO ME e FABIO DE PAULA 

ARAUJO e SEBASTIAO FERREIRA ARAUJO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Fabio de Paula Araujo, Cpf: 

00409157198, Rg: 001193667 SSP MS Filiação: Sebastião Ferreira Araujo 

e Ivanilda de Paula Araujo, data de nascimento: 29/04/1985, brasileiro(a), 

casado(a), professor, Executados(as): Fabio de Paula Araujo Me, CNPJ: 

05683901000149, Executados(as): Sebastiao Ferreira Araujo, Cpf: 

23043911172, Rg: 021.408 SSP MS, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 
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todos atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 28 de junho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807998 Nr: 17333-51.2015.811.0003

 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: GERONIMO RESENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DOURADO MACHADO 

ROCHA - OAB:OAB/MT 19105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 54,90 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, 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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776662 Nr: 4919-21.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS 

COMERCIAIS - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LENCHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

257,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 92,46 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 

42,15 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para 

pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, 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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762397 Nr: 14670-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR PEREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 

OAB/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

339,90 e Taxa Judiciária no valor R$ 132,08 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, 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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83522 Nr: 18712-23.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON NUNES DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

134,71 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,86 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 53,54 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 
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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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001435-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAUTICEIA DE ALMEIDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004852-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER NOGUEIRA CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004852-34/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco J. Safra S/A. 

Réu: Eder Nogueira Cabral. Vistos, etc. BANCO J. SAFRA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de EDER NOGUEIRA CABRAL, 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, 29 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004857-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ESDRAZ RODRIGUES MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004857-56/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: BV Financeira S/A 

C.F.I. Réu: Francisco Moreira da Cruz. Vistos, etc. BV FINANCEIRA S/A 

C.F.I., pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de FRANCISCO 

MOREIRA DA CRUZ, 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, a) qualifique corretamente o réu, inclusive, constando o endereço do 

réu, nos termos art.319, II, CPC e art. 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) 

recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento 

nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 

2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 29 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004849-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004849-79/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: 

Ronaldo Gabriel Oliveira Silva. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. 

Vistos, etc. RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, 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 que, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, manifeste-se acerca da litispendência com o feito de 

nº1004848-94.2018.811.0003 (mesma demanda em trâmite neste juízo), 

nos termos do §3º, art.337, do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de junho de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004848-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004848-94/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: 

Ronaldo Gabriel Oliveira Silva. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. 

Vistos, etc. RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, 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, a) acostando aos autos cópia do laudo pericial 

comprobatório da lesão alegada; b) carreando o documento indispensável 

à propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço 

no qual a autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o 

mesmo venha acompanhado de declaração de residência), em 

observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 
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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 e cumpra-se. Roo-MT, 29 de junho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004855-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004849-79/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: 

Ronaldo Gabriel Oliveira Silva. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. 

Vistos, etc. RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, 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 que, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, manifeste-se acerca da litispendência com os feitos de 

nº1004848-94.2018.811.0003 e nº1004849-79.20188.11.0003 (mesma 

demanda em trâmite neste juízo), nos termos do §3º, art.337, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

29 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000974-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE GONCALVES JOVINO (REQUERENTE)

FABIANA FRANCIELLE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSSAN BATISTUTE OAB - PR33292 (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.: 443769 Nr: 12438-23.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D C PARRA FLORIANO, DAVID CABRERA 

PARRA FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12438-23/2010

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721071 Nr: 2098-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI GILSON RESMINI, OLINDO RESMINI, 

LENICE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2098-15/2013

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778825 Nr: 5716-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 

REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOB SUL, SIRLEY ENEAS DE 

MORAIS RINALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SPINELLI E SPINELLI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5716-94/2015

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 398187 Nr: 11655-36.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELLE BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, 

JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS
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PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº11655-36/2007

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’.

Analisando a pretensão de (fl.257 – item ‘5’) e o artigo 782, §3º do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

 Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434375 Nr: 3041-37.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA, DIONISIO BERTONI, 

JOSE RUBENS SELICANI, JORGE LUIZ BULAMAH, NORBERTO VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO VINICIUS DA ROCHA 

DREYER - OAB:76743, CHARLES DANILO LOPES LEITE - OAB:MT/ 

5.270, JULIANO MOGNOL - OAB:78184/RS, MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 

11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente “Ação Declaratória c/c Revisional” proposta por 

ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA, DIONISIO BERTONI, JORGE LUIZ 

BULAMAH, JOSE RUBENS SELICANI e NORBERTO VIZOTTO, com 

qualificação nos autos em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com 

qualificação nos autos, para o fim de:a) declarar ilegal os índices de 

correção aplicados nas cédulas de CRH nº 88/00188-1, no valor de CZ$ 

3.760.509,68 datada de 27.09.1988, com vencimento para o dia 

15.07.1992; CRH nº 89/00142/7, no valor de CZ$ 1.203.185,datada de 

15.12.1989, com vencimento para o dia 15.06.1990; CRH nº 87/, no valor 

de CZ$ 1.928.122,00 datada de 14.08.1987, com vencimento para o dia 

30.06.1992; CRPH nº 88/, no valor de CZ$ 18.935.000,00 (dezoito milhões 

novecentos e trinta e cinco mil cruzados), datada de 02.08.1988, com 

vencimento para o dia 30.06.1992; CRPH nº 89/, no valor de CZ$ 

32.148,00 datada de 29.06.1989, com vencimento para o dia 25.07.1990; 

CRPH nº 89/, no valor de CZ$ 587.516,00 datada de 21.11.1989, com 

vencimento para o dia 15.06.1990; CRPH nº 88/, no valor de CZ$ 

17.268.000,00 datada de 26.09.1988, com vencimento para o dia 

30.06.1993; CRPH nº 89/00174/5, no valor de CZ$ 948.573,00 

(novecentos e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e três cruzados), 

datada de 22.12.1989, com vencimento para o dia 15.06.1990, 

determinando a sua substituição pelo índice BTFN;b) condenar a ré ao 

pagamento da importância de R$ 649.643,98 (seiscentos e quarenta e 

nove mil seiscentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) em 

01.06.2016, devendo incidir juros de 1% ao mês a contar da citação e 

correção monetária a partir de 02.06.2016, até o efetivo pagamento;c) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em (20%) vinte por cento sobre o valor dado à causa, a qual deverá ser 

corrigida.Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve 

s e r  c e r t i f i c a d o ,  a r q u i v e - s e . P u b l i q u e - s e . I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 27/junho/2.018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418972 Nr: 1379-72.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR ANDRE SAMUELSSON, FABIO EGON 

EDU SAMUELSSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, 

MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, instruir e retirar a Carta 

Precatória de fls. 142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449947 Nr: 5127-44.2011.811.0003

 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): FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, 

IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA, DISIOLI LUIZ PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Birigui na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724704 Nr: 5680-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRO COMÉRCIO DE CEREAIS E 

TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:16.943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Goulart na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 388770 Nr: 2438-66.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO 

COOPHALIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETERSON & PETERSON LTDA, SEBASTIAO 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - 

OAB:10254/MT

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411018 Nr: 7073-56.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J E VIANA & CIA LTDA ME, JANDER CLAUDIO 
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FLORES DE ARAÚJO, JOSE FRAGA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

certidão de decurso de prazo de fl.152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 338336 Nr: 6649-53.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO BOROROS LTDA, JOAO ROMULO 

FAGUNDES DE FREITAS, ESPOLIO DE ELISSANDRA SANTOS ROBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Santa Marta na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 802622 Nr: 15437-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVALDO ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Loteamento Alves na Central de Pagamento de Diligências – CPD, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 282847 Nr: 6354-21.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS, LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIFER AMORIM PEREIRA, ANA CAROLINA 

MARQUES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055/MT

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 322.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 753699 Nr: 9651-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9651-79/2014

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT.

Executado: Anderson dos Santos.

Vistos, etc.

Analisando o petitório de (fl.93), 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.93V), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 793874 Nr: 11828-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE SOUZA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESVAR SERAFIM DO AMARAL, EVA FRANÇA 

DO AMARAL, JESIEL SERAFIM DO AMARAL, NEUSA NUNES DINIZ, 

ESPOLIO DE OSVALDO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vera Cruz na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 91407 Nr: 2755-45.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENDERLEY APARECIDO BERTONI, BANCO 

BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

Certidão do Oficial de Justiça de fls. 353/354.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822331 Nr: 3710-80.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX JUNIOR PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

certidão de decurso de prazo de fl.108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 758296 Nr: 12312-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILSON DA SILVA, MARGARIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA, CONSTRUTORA 

VICKY LTDA, ALBERTO FERREIRA DA SILVA FILHO, CLORISVALDO 

SOARES DE OLIVEIRA, MARIA ENI MALHEIROS LUCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 388548 Nr: 2161-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ AMORIM, DONIZETE 

DE AMORIM SILVA, ANDRESSA NATAL FEITOSA AMORIM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Jardim Pioneiros na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762288 Nr: 14621-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISLAINE DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792069 Nr: 11125-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EURIPEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 88536 Nr: 23996-12.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA LOPES MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICO PINTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Loteamento Alves na Central de Pagamento de Diligências – CPD, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805077 Nr: 16329-76.2015.811.0003

 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: FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S J P TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 

ME, MARIO JORGE BUCATER, SANDRA REGINA BUCATER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LAETE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16915, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:13.905-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Do Advogado da parte requerente para, querendo manifestar-se dos 

Embargos de Declaração de fls. 140/143, no prazo de cinco dias, nos 

termos do artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 777735 Nr: 5338-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 349540 Nr: 4784-58.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MARTINS FELTRIN, JOSE 

ROBERTO MARTINS FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:OAB/MT11441, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:MT/6616

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, preparar, instruir a 

Carta Precatória de fls. 682.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 761664 Nr: 14328-55.2014.811.0003

 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: LUCINEIDE RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARLOS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, JOSIAS DIAS DA SILVA - OAB:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente ‘Ação de Cobrança’, promovida por LUCINEIDE 

RODRIGUES DA FONSECA, com qualificação nos autos, em desfavor de 

AILTON CARLOS DA FONSECA, com qualificação nos autos, para o fim de 

condenar:a) o réu ao pagamento de R$ 40.260,02 (quarenta mil duzentos 

e sessenta reais e dois centavos), devendo incidir juros (1% a.m. simples) 

a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) de cada depósito;b) o 

réu ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que 
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arbitro em 15% (quinze por centos) sob o valor atualizado da 

condenação;c) transitada em julgado, não havendo pedido de cumprimento 

de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser certificado, 

arqu ive-se .Pub l ique-se . In t imem-se.Cumpra-se .Rondonópo l i s -Mt . , 

28/junho/2.018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704638 Nr: 12615-50.2011.811.0003

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO ANTONIO NALESSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12615-50/2011

Ação: Monitória

Autor: Itaú Unibanco S/A.

Réu: Helcio Antonio Nalesso Junior.

 Vistos, etc.

ITAÚ UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Monitória” em desfavor de HELCIO ANTONIO 

NALESSO JUNIOR, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

penhora online (fl.37), vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Inicialmente, cabe registrar que a presente demanda fora distribuída em 

15.12.2011; que, não fora recebida a inicial, sendo apresentado acordo 

firmado entre as partes (fls.29/32) em 15.12.2011; que o referido acordo 

fora homologado em 17.01.2012 à (fl.33), ficando determinado que o 

referido feito ficaria suspenso até a data prevista para o cumprimento do 

acordo (20.04.2017).

Ademais, a parte autora peticionara nos autos, via PEA em 31.01.2017 

(fls.37/38), requerendo bloqueio de numerário via Bacenjud.

Pois bem, não merece prosperar o pedido autoral, uma vez que a presente 

demanda trata-se, ainda, de Ação de Monitória, ou seja, o referido 

processo encontra-se em fase de conhecimento, mesmo porque o acordo 

de (29/32) fora homologado por decisão e não sentença, assim, indefiro o 

pedido de penhora online.

Outrossim, determino a intimação da parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (15) quinze dias, traga aos autos 

demonstrativo de cálculo do débito atualizado, eis que o de (fl.38) 

encontra-se desatualizado.

Uma vez aportando aos autos e, sendo que a pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art.700 CPC).

Defiro, pois, de plano, a expedição de mandado, com prazo de (15) quinze 

dias, nos termos do pedido inicial, anotando-se, nesse mandado que, caso 

o réu cumpra, ficará isento de custas, entretanto, estes, para o caso de 

não cumprimento são fixados a razão de 05% (cinco por cento), sobre o 

valor atribuído à causa (art.701, caput e §1º, do CPC).

Conste, ainda, na carta (art.700, §7º e art.246, I, CPC), que, nesse prazo, 

o réu poderá oferecer embargos, e que, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, 

o título executivo judicial (art.701, §2º e art.702, CPC).

Expeça-se mandado.

 Intimem-se e cumpra-se.

Roo-MT, 28 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809118 Nr: 17700-75.2015.811.0003

 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: CREUZA CYLES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINO TRAZI, ITALO TRASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:OAB/MT15038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Romana na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711301 Nr: 6305-91.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DE JESUS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT11322

 Do advogado da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 414878 Nr: 10528-29.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANASVIEIRAS ADMINISTRADORA DE 

IMOVEIS LTDA, ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI, MICHELLE 

KARYNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI, VINICIUS FAZZIO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Monte Líbano na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 280214 Nr: 3733-51.2001.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BOLIVAR AMANCIO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Jardim Guanabara na Central de Pagamento de Diligências – CPD, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 40611 Nr: 604-14.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR BRAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Do advogado da parte exequente para, no prazo de de (5) cinco dias, 

informar o endereço atual do executado e cônjuge.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449947 Nr: 5127-44.2011.811.0003

 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): FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, 

IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA, DISIOLI LUIZ PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449947 Nr: 5127-44.2011.811.0003

 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): FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, 

IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA, DISIOLI LUIZ PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 414878 Nr: 10528-29.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANASVIEIRAS ADMINISTRADORA DE 

IMOVEIS LTDA, ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI, MICHELLE 

KARYNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI, VINICIUS FAZZIO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Birigui na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404486 Nr: 230-75.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA GONCALVES MAGALHAES 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Colina Verde na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717860 Nr: 13302-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES DE VASCONCELOS E CIA LTDA

 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:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de (5) cinco dias,juntar 

comprovante original da diligência de fls.37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 734304 Nr: 14136-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERCEIRO 3 TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE 

TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 423508 Nr: 5743-87.2009.811.0003

 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: JOSEANE MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO LUIZ BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, FABRICIA ALVES NOGUEIRA - 

OAB:12379/MT, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 263.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 414878 Nr: 10528-29.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANASVIEIRAS ADMINISTRADORA DE 

IMOVEIS LTDA, ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI, MICHELLE 

KARYNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI, VINICIUS FAZZIO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Jardim Santa Marta na Central de Pagamento de Diligências – CPD, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722441 Nr: 3454-45.2013.811.0003

 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: ANTÔNIO RAMOS DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" 

proposta por ANTÔNIO RAMOS DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, com qualificação 

nos autos, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais, cinquenta centavos), devendo 

incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da 

citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgada e feitas as 

ano tações  de  es t i l o ,  o  que  deve  se r  ce r t i f i cado , 

arquive-se.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 28 de junho de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 380474 Nr: 8725-79.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para no 

prazo legal de 05 (cinco) dias trazer aos autos o valor atualizado a que 

faz jus, para posterior expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433806 Nr: 2472-36.2010.811.0003

 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: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, HELENA BARBOSA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO LTDA, GERALDO EUSTÁQUIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Do advogado da parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar quanto a devolução da correspondência de fl. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804355 Nr: 16050-90.2015.811.0003

 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: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - 

RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEUASIO FERREIRA VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 230.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010421-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010421-50.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Daiane Hélica da Silva Ichi. Ré: Administradora do 

Consórcio Nacional Honda Ltda. Vistos etc... DAIANE HÉLICA DA SILVA 

ICHI, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou 

com a presente ação em desfavor de ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA 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: 1001064-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ARRUDA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001064-12.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Eva Arruda do Nascimento. Ré: Sorocred – Crédito, 

Financiamento e Investimento S.A. Vistos etc... EVA ARRUDA DO 

NASCIMENTO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de SOROCRED – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005949-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA OAB - MT5780/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005949-06.2017 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autor: 

Silas Gonçalves. Ré: ADM do Brasil Ltda – (Archer Daniels Midland 

Company). Vistos etc... SILAS GONÇALVES, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de ADM DO BRASIL LTDA – (ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY). 

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: 1000163-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000163-44.2018 Ação: Arbitramento de Honorários Advocatícios Autor: 

J. Wanderley Garcia Duarte & Advogados Associados. Réu: Banco do 

Brasil S.A. Vistos etc... J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

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 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: 1010239-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERMOCAMP COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

COOBEL BELEZA E SAUDE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON FERREIRA DE AMORIM OAB - SP196388 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010239-64.2017 Ação: Indenização por Danos Morais c/c Lucros 

Cessantes Autora: Juliana Nascimento Alves dos Santos. Réus: Coobel 

Beleza e Saúde e Dermocamp Comércio de Produtos. Vistos etc... 

JULIANA NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de COOBEL BELEZA E SAÚDE E DERMOCAMP COMÉRCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA EIRELI ME. Devidamente citadas, apresentaram 

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: 1001097-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (RÉU)

IPEC - INDUSTRIA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001097-02.2018 Ação: Cobrança c/c Devolução de Valores Pagos 

Autora: Luzinete Maria da Silva. Réus: Pagseguro Internet S.A. e IPEC – 

Indústria de Perfumes e Cosméticos Ltda. Vistos etc... LUZINETE MARIA 

DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de PAGSEGURO INTERNET 

S.A. E IPEC – INDÚSTRIA DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. 

Devidamente citadas, apresentaram contestações e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou-as, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008986-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. I. S. P. (AUTOR)

M. H. N. D. S. (AUTOR)

M. E. S. D. N. (AUTOR)

M. V. R. D. S. (AUTOR)

M. C. D. S. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZALTINA RODRIGUES DE PAIS OAB - 535.362.401-78 (REPRESENTANTE)

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - 432.773.811-53 (REPRESENTANTE)

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008986-41.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat por Morte 

Autores/menores: I. I. S. P. e Outros. Representantes: Maria Pereira de 

Oliveira e Izaltina Rodrigues de Pais. Ré: Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro Dpvat S.A. Vistos etc... INGRID IZABELLY SOUZA PAIS, MARIA 

VITÓRIA RIBEIRO DE SOUZA, MARCOS HENRIQUE NOVAIS DE SOUZA, 

MARIA EDUARDA SOUZA DE NOVAIS e MARIA CLARA DE SOUZA 

NOVAIS, representados por suas avós MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA E 

IZALTINA RODRIGUES DE PAIS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora impugnou-a, 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, deverá ser certificado. Cumpridas as 

determinações supra, dê-se vista ao ilustre representante do Ministério 

Público e, ao depois, conclusos. 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: 1000626-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR OAB - MT0011721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO)

NILSON MULLER OAB - 194.925.960-91 (REPRESENTANTE)

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000626-83/2018 Ação: Cobrança Autor: Alexandre Possebon da Silva. 

Ré: Agropecuária Aurora Ltda. Vistos, etc. Compulsando detidamente os 

autos, verifico que assiste razão à parte ré, no tocando ao item ‘II’ de 

(fl.85/88 – correspondência ID 12956323) e, assim, chamo o feito a ordem 

para revogar a assistência judiciária concedida à (fl.59 – correspondência 

ID 11731681). No mesmo trilho, defiro o pleito autoral constante no item ‘4’ 

de (fl.129/130) e, via de consequência, intime-se a parte autora, através 

de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, 

recolha as custas e taxas processuais de forma parcelada – devendo 

comprovar o recolhimento das referidas parcelas nos autos –, em 

conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º, da CNGC, devendo o 

recolhimento ser comprovado nos autos, sob pena de extinção. Aportando 

aos autos a primeira parcela (§2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ), 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de junho de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004382-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LIGIA VETORASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO OAB - SP192989 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. V. (REQUERIDO)

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S C LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA VETORASSO (REQUERIDO)

VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, instruir e retirar a carta precatória expedida ID 13661397.

Manifestação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004380-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LIGIA VETORASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO OAB - SP192989 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

W. L. V. (REQUERIDO)

SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S C LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA VETORASSO (REQUERIDO)

VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, instruir e retirar a carta precatória expedida ID 13839769

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003880-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO XAVIER MORENO - ME (AUTOR)

JUSTINO XAVIER MORENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO)

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003880-64.2018.8.11.0003. 

AUTOR: JUSTINO XAVIER MORENO - ME, JUSTINO XAVIER MORENO RÉU: 

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JUSTINO XAVIER 

MORENO ME em desfavor de RODOBENS CAMINHÕES E ÔNIBUS SA, 

ambos devidamente qualificados na exordial. Primeiramente, de acordo 

com o artigo 98 da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), “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”. Todavia, analisando-se os autos, percebe-se que não está 

comprovada a insuficiência de recursos da parte autora, ou seja, não 

foram satisfeitas as condições impostas pela legislação pertinente para a 

concessão da gratuidade postulada, bem como não houve o pagamento 

das custas judiciais. Vale ressaltar que o direito à assistência jurídica, na 

forma integral e gratuita, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição, é voltado aos que comprovarem insuficiência de recursos, 

pois é fato que a Constituição não institucionalizou a indiscriminada 

isenção de pagamento dos serviços judiciários. In casu, verifico que a 

requerente é pessoa jurídica de direito privado e não apresentou 

comprovante de rendimentos, declaração de Imposto de renda, ou 

qualquer outro documento capaz de conferir certeza quanto à alegada 

inviabilidade de pagamento das despesas em questão, revelando-se 

inócua nesse sentido a mera juntada de declaração de hipossuficiência. É 

certo, ainda, que, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015, somente se presume verdadeira a alegação de insuficiência 

que for deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse sentido, é o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO DE REVISTA. PESSOA JURÍDICA. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESERÇÃO. NÃO 

RECONHECIMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 

Tratando-se de pessoa jurídica, somente é viável a concessão do 

benefício da justiça gratuita quando haja prova da hipossuficiência, o que 

não ocorreu no caso concreto. Além disso, a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita não implica isenção da efetivação do 

depósito recursal, visto que não tem a natureza de taxa judicial, mas de 

garantia do juízo. Assim, o recurso encontra-se deserto, uma vez que o 

juízo não foi garantido, nos termos da Súmula nº 128, I, do TST. 

Prejudicado o exame dos demais temas. Recurso de revista de que não se 

conhece. (TST - RR: 13755020125040205, Relator: Kátia Magalhães 

Arruda, Data de Julgamento: 15/04/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 

DEJT 17/04/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 

REVISTA. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO RECURSAL. PESSOA 

JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O entendimento desta 

Corte é de ser inaplicável o benefício da gratuidade de justiça à pessoa 

jurídica, ainda que entidade filantrópica, salvo prova inequívoca de que 

não poderia responder pelo recolhimento das custas. No caso, conquanto 

a reclamada tenha mencionado a existência de bloqueios judiciais e de 

miserabilidade econômico-financeira, não existe nos autos nenhuma 

comprovação da realização da complementação do depósito recursal, a 

fim de atingir o montante total da condenação. Óbice da Súmula nº 333 do 

TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TST - AIRR: 

1696420135040205, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 

24/06/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 30/06/2015). Diante do 

acima exposto, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil (art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir 
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o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos), concedo à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais. Em caso de silêncio no 

prazo ora concedido, será indeferida a pretendida gratuidade. 

RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004544-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOUSA CASTRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA ID 13931263, 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384560 Nr: 12664-67.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA, DULCE AUGUSTIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/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 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 147/148, no 

prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759155 Nr: 12859-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 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 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 77/79, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317590 Nr: 6234-07.2003.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAYA ARCOVERDE ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ARCOVERDE ANGELI, NILSON MOREIRA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:2071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

EDENÍCIO AVELINO SANTOS - OAB:15.525/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 

o petitório de folhas nº913/914, no prazo legal, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818932 Nr: 2522-52.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO SCHLICHTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 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 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 74/75, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 704034 Nr: 12011-89.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRESSÃO VIGILANCIA SEGURAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE ROSANA DE JESUS 

PENHAVEL - OAB:MS 15.322

 Iintimaçção do procurador do autor para instruir e retirar a carta 

precatória de inquirição de testemunha, bem como para recolher a 

diligencia do oficial de justiça no valor de R$39,00(trinta e nove ) reais, 

para cumprimento do mandado de inquirição de testemunha nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 818935 Nr: 2525-07.2016.811.0003

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXI LOCAÇÕES TRANSPORTE E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738, MAICON ANTONIO FLORENCIO - OAB:20621/O

 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 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 737947 Nr: 660-17.2014.811.0003

 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: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 64/78.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 778581 Nr: 5606-95.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBELI CRISTINA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 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 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 823911 Nr: 4265-97.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA CRISTINA PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 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 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 79/80, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 451483 Nr: 6662-08.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO RABAIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENICE ASSIS DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 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 nº 74/75, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 744810 Nr: 4859-82.2014.811.0003

 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: JEFERSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORMAKK GRAFICA EDITORA LTDA- ME( 

JORNAL A NOTICIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 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 DEFESA 

POR NEGATIVA GERAL de folhas nº 221/223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 738636 Nr: 1120-04.2014.811.0003

 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: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT/4635, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Cumprimento de Sentença, ante o pedido de fl. 400, IMPULSIONO os 

presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, pelo prazo de 01 (um) ano, 

conforme artigo 921, III, do CPC, cientificando que, caso decorra o prazo 

máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam 

encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2º, CPC/2015), ocorrerá o 

subsequente arquivamento deste feito. Consigno, outrossim, que o prazo 

prescriscional, na hipótese ora referida, permanecerá suspenso por 01 

(um) ano, voltando a correr depois de decorrido esse prazo sem 

manifestação do exequente (art. 921, §§ 1º e 4º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 707812 Nr: 2627-68.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA ROGÉRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 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 que, no 

prazo 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 270187 Nr: 3341-48.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO TORQUATO DA CUNHA, CREUZA 

BENEDITA SIQUEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 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 da r. Decisão de fls. 129, 

nestes termos: "Acondicionadas às informações requisitadas na forma 

recomendada na CNGC/MT, vista à parte credora para requerer o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 786611 Nr: 8855-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELVIO MONEDA ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 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 nº 71/72, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 704034 Nr: 12011-89.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRESSÃO VIGILANCIA SEGURAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE ROSANA DE JESUS 

PENHAVEL - OAB:MS 15.322

 Iintimaçção do procurador do requerido para instruir e retirar as cartas 

precatórias de inquirição de testemunha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717863 Nr: 13305-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZ E ALMEIDA LTDA - ME, MARIA CLAUDIA 

ESSER DA CRUZ, MARILENE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:OAB/MT 20.756, 

JOSUEL DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.954/E, 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 manifestar-se sobre 

as informações de folhas nº 132, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445791 Nr: 973-80.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARI HEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 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 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 731578 Nr: 11950-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ BARBOSA, G MOTOS COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 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 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 429686 Nr: 11730-07.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO, CARMEM LÚCIA OLIVEIRA 

GIONGO, LEONARDO GIONGO, CAMILA GIONGO, DURINE GIONGO OU 

DORINE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-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 o patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar sobre as informações de folhas nº 330/333, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708616 Nr: 3481-62.2012.811.0003

 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 DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 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 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 101/103, no 

prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 735670 Nr: 15181-98.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206

 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 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 78/79, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 387638 Nr: 1336-09.2007.811.0003

 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: CLAUDIO ZANOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE 

COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA, HOSPITAL UNIMED CAXIAS 

DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO FRANKE DAHINTEN 

- OAB:81.107 RS, Carmen Lúcia da Rosa Vicente - OAB:59.888/RS, 

IVANDRO ROBERTO POLIDORO - OAB:35155/RS, PAULO ROBERTO DO 

NASCIMENTO MARTINS - OAB:28992/RS

 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.: 703685 Nr: 11662-86.2011.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINS SCHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORFEU RIBEIRO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 88/90, o advogado da parte autora pleiteia a habilitação processual 

dos herdeiros, diante a notícia do falecimento da parte requerente. 

Contudo, não trouxe aos autos certidão de óbito, tampouco informou se há 

processo de inventário em andamento.

Intime-se a parte autora a apresentar certidão de óbito do de cujus, no 

prazo de 05 (cinco) dias, e informar se há processo de inventário em 

andamento. Em caso positivo, deverá acostar aos autos termo de 

inventariante, no mesmo prazo.

Tudo cumprido, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 794948 Nr: 12341-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIZOLI DE MELLO LOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANTANA DA SILVA - 

OAB:19987/O, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 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 65 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 399535 Nr: 13047-11.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAILSON GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A ECONOMICA TECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL SOARES DA COSTA - 

OAB:MT/5.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:MT/30252

 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 da r. Decisão de folhas nº 

105, nestes termos: "Em caso negativo, intime-se a parte exequente para 

que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de, no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 747405 Nr: 6406-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA PEREIRA DA SILVA, LEONARDO JESUS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDELINO VITOR RIBEIRO, AR, JORDELINO 

VITOR RIBEIRO, ITALO REGIANI, VILMA PHILOMENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por edital da parte requerida, 

bem como dos confinantes, visto que preenche os requisitos do artigo 256 

do Novo Código de Processo Civil.

Cite-se a parte demandada e os confinantes por edital, observando-se o 

disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) 

dias.

 Decorrido o prazo do edital sem resposta, certifique-se a revelia. Nesse 

caso, desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta 

Comarca, como curadora especial da parte requerida, que deverá ser 

intimada de seu munus para que promova a defesa de seus interesses, no 

prazo legal.

Ainda, sem prejuízo dessa providência, intime-se a Procuradoria Geral do 

Município de Rondonópolis a manifestar interesse na área objeto da 

usucapião.

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 726699 Nr: 7619-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante a parte autora tenha peticionado às fls.82/87, verifico que, 

conforme a resposta de ofício às fls. 88, foi procedida à penhora, 

conforme postulado anteriormente, de cotas sociais pertencentes ao 

devedor.

Assim, intime-se a parte autora a requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias em face dessa ocorrência, e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 732642 Nr: 12807-12.2013.811.0003

 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): RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA, 

CLOVES LUIZ GUIMARAES, JUSSARA GARCIA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT/7445

 Vistos etc.

Diante teor de certidão 224, declaro a nulidade dos atos processuais 

desde a publicação da sentença de fls. 207/210 e seguintes, 

restabelecendo, via de consequência, os prazos processuais em favor da 

parte demandada, os quais começarão a fluir a partir da intimação desta 

decisão.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 719856 Nr: 897-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HECKLER PIPER, MARIA ALVES DE 

SOUZA PIPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Vistos etc.Observa-se que, devidamente citada/intimada a efetuar o 

pagamento no prazo de lei, a parte executada se manteve inerte.Diante 

disso, pretende o credor a penhora a pesquisa de bens via sistema 
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Renajud e Infojud. Contudo, tenho que, primeiramente, deve ser tentada a 

penhora on line de valores suficientes para garantir a execução, via 

Bacenjud. Veja que a redação conferida ao art. 835, I, da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil) é no seguinte sentido:Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem:I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; Assim, diante da 

realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual numerário 

porventura existente em contas bancárias da parte devedora, conforme 

requerido.Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, 

DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, depositada 

nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor indicado pelo 

exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 709317 Nr: 4234-19.2012.811.0003

 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): CLEITON ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO ROCHA 

- OAB:23204/O, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:20756/O, JOSUEL DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.954/E, Karen Silva Nunes - 

OAB:22755/O, 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 74 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 719741 Nr: 780-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA, MARIA 

JOSE DOS SANTOS SOUZA NARCIZO, PAULO DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FELIPE CORREA LIMA 

DO AMARAL - OAB:OAB/308441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O

 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 que, 

manifeste-se acerca das informações do sistema RENAJUD, de acordo 

com a r. Decisão de folhas nº131, nestes termos: "Em caso de busca 

positiva, intime-se a parte exequente para que informe a localização do 

bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a efetivação da 

penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, no silêncio, o 

que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 427423 Nr: 9576-16.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TUBARAO DOS TECIDOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, CBT COMERCIO BRASILEIRO DE TAPETES IMPORTACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CARICILLI - 

OAB:176714/SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 13.116, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MT/8.194-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 o procurador da parte autora, para que, no prazo 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 727895 Nr: 8734-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROQUIMAQ INDÚSTRIA DE BORRACHAS E COMÉRCIO 

DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEUS S.S.A LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE PÁDUA FARIA - 

OAB:OAB/SP71162

 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 

acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 68/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708529 Nr: 3385-47.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTANS - TRANSPORTES RODOVIARIOS 

DE CARGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE AVELAR - 

OAB:12303-A/MT

 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 nº 81/82, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 286545 Nr: 1584-48.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO JOSE TURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:DEFENSORA PUBLI

 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 

acerca do mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 

188/189, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 384502 Nr: 12562-45.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO GEWEHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO TAKATSUKA - 

OAB:OAB/SP 43.638

 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 acerca 

da r. Decisão de folhas nº186, nestes termos : "Acondicionadas às 

informações requisitadas na forma recomendada na CNGC/MT, vista à 

parte credora para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 422995 Nr: 5236-29.2009.811.0003

 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): TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Intimação do patrono da parte autora, acerca do r. Despacho de folha 

retro, a seguir transcrito ; "Vistos etc. Em face da certidão retro, intime-se 

o exequente a fim de que se manifeste sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 405855 Nr: 1534-12.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAB DE OLIVEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro. No entanto, registro que cabe ao credor o protesto 

da sentença, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da certidão 

pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15:

Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário previsto no art. 523.

§ 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão 

de teor da decisão.

§ 2o A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 

(três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do 

executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso 

do prazo para pagamento voluntário.

Assim, observando o disposto no artigo acima referido, cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme autoriza o art. 782, § 3º, do 

CPC/15.

Tudo cumprido, intime-se a parte exequente para requerer o que entender 

de direito para fins de satisfação do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão dos 

autos, nos moldes do art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 407094 Nr: 2824-62.2008.811.0003

 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): CELIO ANTONIO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado na 

pessoa de sua procuradora, Drª Lucimar Batistela para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização destes, sob 

pena de aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça, 

nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 407828 Nr: 3520-98.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DARLIANO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTOFADOS BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor da decisão de fls. 158, determino o 

desentranhamento do petitório de fls. 161/167, a fim de que seja distribuído 

em apartado, consoante já deliberado naquele decisum.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 346273 Nr: 1713-48.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO NORIO MIYASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VH EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICO 

E ACESSORIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Intimação do patrono da parte executada, acerca da r. Decisão de folha 

retro, a seguir transcrito ; "Vistos etc. Indefiro o pedido de item "1" de fls. 

194, verso, haja vista que o valor equivocadamente desbloqueado pelo 

Banco do Brasil não permaneceu em seu patrimônio. Quanto ao item "2" do 

mesmo pedido, para analisá-lo, previamente determino seja intimada a 

executada para que, em 15 (quinze) dias, esclareça a fase em que se 

encontra a recuperação judicial, notadamente se ainda está em período de 

blindagem ou se foi realizada Assembleia de Credores, comprovando-o 

documentalmente. A seguir, manifeste-se o credor."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 382728 Nr: 10936-88.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URQUIZA RODRIGUES PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 384367 Nr: 12482-81.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SANTANA DA SILVA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE AUGUSTO GIACOMELLI 

BRENDLER - OAB:MT/9799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24540/PR

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a executada, instada a se manifestar a respeito da 

penhora on line realizada às fls. 242/244, peticionou às fls. 252 alegando, 

em suma, a ausência de memória de cálculo discriminado e atualizado do 
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valor do débito objeto de penhora, bem como nomeou um bem móvel à 

penhora (01 trator Engesa, ano 1984).

Contudo, depreende-se que aludida planilha de cálculo detalhada do débito 

foi devidamente acostada às fls. 263/269, restando sanada a 

irregularidade. No que tange ao trator indicado à penhora, verifica-se a 

exequente peticionou às fls. 275/276 informando que não concorda com o 

bem nomeado e requer seja efetuada a penhora de uma área de terras 

localizada no Município de Aripuanã/MT, pertencente a executada, bem 

como o levantamento dos valores bloqueados às fls. 244.

Assim sendo, defiro o petitório de fls. 275/276, pelo que determino a 

penhora do bem imóvel indicado pela parte credora.

Proceda-se ao necessário, materializando a penhora por meio de termo, 

atentando ao disposto no artigo 838 do CPC/2015, intimando-se ambas as 

partes.

Defiro o levantamento dos valores penhorados às fls. 244, mediante a 

expedição de alvará para depósito na conta indicada às fls. 276, 

observando se há nos autos procuração do peticionário para receber e 

dar quitação, bem como os termos e prazos do Provimento n. 68/2018, do 

CNJ.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 301230 Nr: 4169-39.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI CHAGAS VIEIRA, ROSIMEIRE TRINDADE VIEIRA, 

DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAQUE MAGGI SCHEFFER, IMPERIO DAS 

MAQUINAS IMPORTACOES E EXPORTAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 

7.206 - B

 Vistos etc.

A parte autora, por meio do petitório de fls.585/586, pugna pela extinção 

do feito em razão do integral cumprimento da obrigação por parte dos 

requeridos.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II:

“Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

 (...).”

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes pelos executados.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 343044 Nr: 10969-49.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BASSO BIAZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a pessoa do Sr. Paulo Roberto Basso, conforme endereço 

informado às fls. 237, a fim de que se manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias, informando se é o Inventariante do Espólio de José Basso Biazon, 

devendo, em caso positivo, assumir o polo passivo desta demanda 

satisfativa, na forma da lei, regularizando a sucessão processual.

A seguir, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 6358 Nr: 974-95.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DETUMIN BUENO, HERCILIO 

DETUMIN BUENO, DARCI DETUMIN BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WENER - 

OAB:7839-B, GERSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, MARYANA GONDA 

DIAS - OAB:MT/14.768, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - 

OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA TEREZINHA 

VIANA REGINATO - OAB:3500-MT

 Intimação do patrono da parte autora, acerca da r. Decisão de folha retro, 

com dispositivo a seguir transcrito : "(...) Ante o exposto, REJEITO a 

exceção de pré-executividade arguida pela parte demandada. Dessa 

forma, intime-se a exequente para requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando 

cálculo atualizado do débito. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 333998 Nr: 3585-35.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANSICREDI - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO DEFENSOR AMARAL, VALDEMAR 

JOSÉ GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANAÍDES CABRAL 

NETTO - OAB:7859-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 229/233, determinando a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito 

para fins de satisfação do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão dos autos, 

nos moldes do art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 394101 Nr: 7660-15.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRASIELLA SANTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado no 

endereço declinado à fl.94 para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens 

sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de multa 

por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, 

inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 408832 Nr: 4530-80.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SANGALETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado no 

endereço declinado à fl.101 para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de 

multa por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 

774, inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 425969 Nr: 8115-09.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ULISSES ALVES MACEDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado no 

endereço declinado à fl.74 para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens 

sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de multa 

por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, 

inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 429771 Nr: 11771-71.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PADUA DOCUSSE - ME, 

ANTONIO DE PADUA DOCUSSE, ELIZA APARECIDA FELICIANO DOCUSSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado no 

endereço declinado à fl.94 para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens 

sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de multa 

por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, 

inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 433167 Nr: 1831-48.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CRISTINA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação da executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a 

localização destes, sob pena de aplicação de multa por conduta 

atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c 

parágrafo único, do CPC/15.

Em seguida, dê-se vista à parte exequente para que requeira o que 

entender de direito no mesmo prazo, e conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 438481 Nr: 7148-27.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA DOS SANTOS ME, SHEILA DOS 

SANTOS ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a 

localização destes, sob pena de aplicação de multa por conduta 

atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c 

parágrafo único, do CPC/15.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 443253 Nr: 11921-18.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTO DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT, 

VERGINIA CHINELATO - OAB:24.047-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:13.909-B

 Vistos etc.

Indefiro o petitório de fls. 123/124, tendo em vista que o presente feito 

constitui ação de execução para entrega de coisa certa, ainda não 

convertida em execução, o que inviabiliza o pleito para sequestro de 

outros lotes semelhantes àqueles objeto do contrato firmado entre as 

partes.

 Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445290 Nr: 472-29.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G C L AVILA, GUSTAVO CARDOSO LHANOS 

AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado no 

endereço declinado à fl.90 para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens 

sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de multa 

por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, 

inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 448365 Nr: 3544-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE 
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VEÍCULOS LTDA ME, CLEVER AMORIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado no 

endereço declinado à fl.110 para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de 

multa por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 

774, inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 449433 Nr: 4612-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES LEONEL & LEONEL LTDA ME, GILSON 

ALVES LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado no 

endereço declinado à fl.96 para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens 

sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de multa 

por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, 

inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 451061 Nr: 6241-18.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS E 

CONTÁBEIS LTDA, GERUZA FERREIRA DO NASCIMENTO BAUMGARDT, 

IVANIL GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO, IVANIL GOMES FERREIRA DO 

NASCIMENTO, EPAMINONDAS BRITO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

LOUISE RAINES PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123, WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527, MARCO ANTONIO MATOS DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 13081, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.620-B

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 241, autorizando o levantamento dos valores 

penhorados, mediante a expedição de alvará para depósito na conta 

bancária do credor ali indicada.

 Após, requeira a parte exequente o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715843 Nr: 11167-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado no 

endereço declinado à fl.72 para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens 

sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de multa 

por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, 

inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 729875 Nr: 10502-55.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Vistos etc.

Diante da penhora da quantia devida realizada às fls. 176/179, com o que 

concordou a parte executada (fls. 181), DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ de levantamento, observando-se os dados bancários trazidos 

às fls. 184 e se o douto subscritor do pedido em questão possui 

procuração com poderes para receber e dar quitação, bem como os 

termos e prazos do Provimento n. 68/2018, do CNJ.

 Considerando o pagamento do valor integral devido pela parte 

demandada, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil de 2015.

Eventuais custas remanescentes, pela parte vencida.

Tudo cumprido e levantado o valor pela parte, nada mais havendo 

pendente, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 724541 Nr: 5530-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM COMERCIO DE PEÇAS MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, ELVIO MACHADO DE MORAES, LUIS 

CELSO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação dos executados no 

endereço declinado à fl.85 para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens 

sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de multa 

por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, 

inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 737460 Nr: 322-43.2014.811.0003

 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 MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454, Thalles Passos de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 
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autos os extratos das contas bancárias nas quais foram efetuadas as 

penhoras a fim de comprovar a alegação de que os valores penhorados 

são advindos de contas poupança.

Após, dê-se vista à parte exequente para manifestar-se a respeito da 

impugnação apresentada às fls. 78/84, no mesmo prazo.

 Em seguida, conclusos imediatamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 806130 Nr: 16726-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO HELLER AUGUSTIN (FAZENDA CELI / 

CELI SEMENTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17498-B, CALIL MARQUES FAISSAL - OAB:17948/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte exequente pleiteia a adjudicação do imóvel 

penhorado e avaliado nos autos às fls. 70.

Instado a se manifestar, a parte executada concordou com aludido pedido, 

consoante se vê às fls. 82.

Pois bem.

 Depreende-se que o imóvel dado em garantia hipotecária do débito 

exequendo se encontra devidamente penhorado e avaliado às fls. 70, 

havendo concordância expressa da parte executada com relação à 

penhora e avaliação (fls. 82).

Desta feita, tendo a exequente postulado a adjudicação da propriedade em 

referência, deve ser observado o procedimento legal previsto no artigo 

876 do CPC/2015, in verbis:

"Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da 

avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.”

Assim sendo, considerando a preferência do crédito hipotecário objeto da 

presente ação, conforme se verifica na matrícula acostada às fls. 77/80, 

R.07/6.177, datada de 08/09/2008, defiro a adjudicação do bem penhorado 

em favor da parte exequente pelo preço da avaliação realizada às fls. 70.

Expeça-se a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, nos 

termos do art. 877, §1º, I, do CPC/15.

Em seguida, vista à parte exequente para que requeira o que entender de 

direito em 05 (cinco) dias, e conclusos.

Por fim, no que concerne as baixas das demais penhoras e averbações 

premonitórias incluídas posteriormente, constantes na matrícula 6.177 (fl. 

77/80), entendo que aludida providência deve ser postulada nos 

respectivos processos em que foram determinadas as constrições.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 812939 Nr: 496-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.L. MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA, JULIANA 

APARECIDA GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:16433-B

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado no 

endereço declinado à fl.70 para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens 

sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de multa 

por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, 

inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 740829 Nr: 2534-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E FERREIRA DE OLIVEIRA, EDILSON FERREIRA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado no 

endereço declinado à fl.51 para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens 

sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de multa 

por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, 

inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 895553 Nr: 3713-64.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GUILHERMINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE ALMEIDA FANAIA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

OAB:13.047-MT, LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - 

OAB:23357/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, acerca da r. Decisão de folha retro, 

a seguir transcrita : "Vistos etc. Intime-se a parte autora para adequar sua 

petição, em 15 (quinze) dias, a fim de indicar os sócios da empresa 

requerida e qualificá-los corretamente, sob pena de indeferimento deste 

incidente. A seguir, conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 897038 Nr: 4360-59.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMF SECURITIZADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A, 

SANTANA TEXTIL S/A ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LOPES CAPRIO - 

OAB:OAB/SP 169.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o sistema PJE encontra-se implantado nesta comarca 

desde maio de 2016, intime-se a parte autora para que distribua o feito de 

forma eletrônica, no prazo de 15 (quinze) dias, o que deverá ser 

comprovado nestes autos, no mesmo prazo.

A seguir, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 346273 Nr: 1713-48.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO NORIO MIYASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VH EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICO 

E ACESSORIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Vistos e examinados.
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Proceda-se, ao Sr. Gestor, à vinculação do valor depositado aos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 433290 Nr: 1955-31.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ARTIOLI GARCIA BUOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Vistos etc.

Às fls.151, as partes pugnam pela extinção do feito em razão do integral 

cumprimento da obrigação por parte dos executados.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II:

“Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

 (...).”

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes pelo executado.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 452257 Nr: 7436-38.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PEDRO FERREIRA DA SILVA, IVALDETE 

ALVES CARTIDES, ISABEL CAVALCANTE FERREIRA, LUCIA ALVES 

FERREIRA, ANTONIO PEDRO FERREIRA JUNIOR, NEUZA CAVALCANTE 

FERREIRA, MAURO BERRES, PAULO PEDRO CAVALCANTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRÍCIA PINESSO - 

OAB:9523/MS, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:16311-B, CARLOS 

EDUARDO TIRONI - OAB:PR/46.256, Fabiane Tagliari - OAB:64.033/PR, 

FERNANDA TAGLIARI - OAB:14776-A, FERNANDA TAGLIARI - 

OAB:PR/50.097, MARIO KRIEGER NETO - OAB:8087/MS, MÁRIO 

KRIEGER NETO - OAB:PR/42.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A

 Intimação do patrono da parte autora, acerca do r. Despacho de folha 

retro, a seguir transcrito ; "Vistos etc. Sobre o pedido de fls. 429/431, 

manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 899431 Nr: 5143-51.2018.811.0003

 AÇÃO: Exceção de Impedimento->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANE FARIAS BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 184 dos autos em apenso (cód. 

772471), devendo o arguido ser intimado a manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

A seguir, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 755193 Nr: 10412-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, JOÃO 

AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUTO DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218

 Vistos etc.

De início, DETERMINO que se proceda ao imediato desapensamento da 

demanda executiva destes embargos propostos, haja vista que sua 

tramitação conjunta é exceção (apenas na hipótese de serem os 

embargos recebidos com efeito suspensivo, o que não ocorreu “in casu”, 

consoante se vê às fls. 126), e não regra.

No mais, havendo necessidade de produção de prova oral, consoante 

postulado às fls. 145/146, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 05 de dezembro de 2018, às 9h30min, devendo-se intimar as 

partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Desde já, defiro a expedição de carta precatória para oitiva de eventuais 

testemunhas residentes em outra Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716487 Nr: 11876-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMED COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, 

ODONTOLÓGICA E ADM. DE PLANOS DE SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA VALERIA DA SILVA, CENTROESTE 

AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA ME 

(CENTROESTE RESIDUOS LTDA EPP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES 

- OAB:13772, BRUNO GARCIA PERES - OAB:43.086/PR, RICARDO 

ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Intimação dos patronos das partes requeridas, acerca do r. Despacho de 

folha retro, a seguir transcrito ; "Vistos etc. Sobre as alegações e pedido 

retro, manifeste-se a parte adversa, em 15 (quinze) dias. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 873640 Nr: 7884-98.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL NERI ME, SAMUEL NERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE conforme deprecado.

 Após, devolva-se à Comarca de origem, consignando nossas 

homenagens, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 820539 Nr: 3174-69.2016.811.0003

 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: CLAITON PEREIRA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 
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- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT

 .No mais, nos termos do artigo 465 do Código de Processo Civil/2015, 

NOMEIO como perito nestes autos para a realização da prova postulada 

pelas partes o Dr. ALEXANDER PAUL WINNIKOW, CRM-MT 4999, portador 

do RG: 4459373-2, CPF sob o nº. 024.605.869-22, com endereço à Rua: 

José Salmen Hanzem, nº. 557 Bairro: Vila Birigui, CEP: 78.705-057, 

Rondonópolis/MT.Fixo, para a entrega do laudo, o prazo de 30 (trinta) dias 

contados do recebimento do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 

valor a ser estabelecido a titulo de honorários periciais.Intimem-se as 

partes a fim de que, dentro de 15 (quinze) dias: 1) apresentem eventual 

arguição de impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; 2) 

indiquem assistentes técnicos; 3) apresentem quesitos (art. 465, § 1º, 

CPC/2015).Intime-se o perito a fim de que, em 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários, bem como currículo, com comprovação de 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 

2º, CPC/2015).Tão logo apresentada a proposta de honorários, devem ser 

as partes intimadas para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 

(cinco) dias (art. 465, § 3º, CPC/2015).Considerando que a prova foi 

postulada por ambos os litigantes, o pagamento dos honorários periciais 

será rateado entre as partes, nos moldes do art. 95 do CPC/15. 

Consigne-se o demandante é beneficiário da gratuidade de justiça, de 

modo que a parte que lhe incumbe será paga, a posteriori, pelo Estado de 

Mato Grosso.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 759137 Nr: 12852-79.2014.811.0003

 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: LUZIMAR DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA, NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLETO GOMES - 

OAB:5864/CE, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:OAB/PE 

23.748

 Intimação do patrono da ré VIAÇÃO MOTTA LTDA, DR. ANTONIO CLETO 

GOMES, para manifestar acerca do pedido de folhas 325/327, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 811986 Nr: 79-31.2016.811.0003

 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: JANAINA GIONGO ZIMMERMANN, JUVELITA GIONGO 

ZIMMERMANN, LUIZ ANTONIO ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, EDESIO RAMON JUNIOR, CESAR 

RODRIGUES RAMOS, ELISA BIZARRO DE SALLES MIRELLES, ADRIANO 

FELIPE GROFF FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PATROCINIO DE BRITO 

JUNIOR - OAB:4636, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JUNIOR - OAB:4636, 

LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:OAB/MT 11789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GERALDO JARDIM 

MUNHOZ - OAB:133714, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 Intimação do patrono da parte requerida SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, Dr. LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE, acerca do r. Despacho de folha retro, a seguir transcrito ; 

"Vistos etc. Esclareça a parte requerida SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS acerca do pedido de perícia do item 

"b" de fls. 317v, delineando se se trata de perícia médica ou documental, a 

fim de que este juízo possa aferir sua pertinência. Prazo: 10 (dez) dias. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 806384 Nr: 16799-10.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDS, LUCIANA LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIMAR ALVES ATAIDES, ASSOCIAÇÕES 

DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE RONDONÓPOLIS (RÁDIO TAXI 2000)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico a existência de Apólice de Seguro, tendo 

como segurado o requerido e seguradora a empresa MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A, denunciada à lide, conforme contestação e documentos de 

fls. 71/92 e 136/145.

Assim, constato que o pleito deve ser acolhido, mormente porque a 

denunciada encontra-se obrigada, por contrato, a indenizar o denunciante, 

em ação regressiva, caso saia vencido da presente demanda, conforme o 

que preleciona o artigo 125, II, do Código de Processo Civil/2015, in verbis:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das 

partes:

(...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em 

ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Diante disso, DEFIRO o pedido de denunciação à lide formulado pelo 

denunciante, com fundamento no art. 125, II do CPC/2015 e, via de 

consequência, DETERMINO a citação da denunciada, via carta registrada 

com aviso de recebimento, no endereço indicado pelo denunciante para, 

querendo, contestar o pedido inicial, no prazo de lei, sob as advertências 

pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 430013 Nr: 12003-83.2009.811.0003

 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: CREUSA DA SILVA BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A (PONTO FRIO), 

SANSUNG ELETRONICA AMAZONAS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:14041/MS, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:13.979/MS, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A, EDUARDO LUIZ BROK - OAB:91.311/SP

 CERTIFICO que, consoante análise dos autos, na data de 20/12/2017, a 

parte executada, GLOBEX UTILIDADES S/A - PONTO FRIO, pleiteiou 

habilitação de novo patrono nos autos, bem como que as publicações 

fossem realizadas em nome deste, qual seja, DR. DENNER B. 

MASCARENHAS BARBOSA (fls. 326). CERTIFICO, outrossim, que desde 

esta data, nenhuma publicação saiu em nome do patrono ora constituído. 

Dessa forma, com o fim de evitar eventuais nulidades, IMPULSIONO o 

presente feito INTIMANDO o procurador da executada, Dr. DENNER B. 

MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MT 13.245-A da r. Decisão de fls. 379, 

para querendo se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 345029 Nr: 534-79.2005.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULER VALQUIR MEDEIROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO TEODORO DE MORAES, ANDREA 

FERREIRA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERRAZ DIAS - 

OAB:7660/MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358
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 Intimação do patrono da parte autora, para querendo, contrarrazoar o 

Recurso de Apelação de folhas 174/176, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 728279 Nr: 9088-22.2013.811.0003

 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: MARTA MARIA SANTOS BATISTA, LUCINÉIA BATISTA, 

RAFAEL APARECIDO SANTOS BATISTA, RONALDO APARECIDO SANTOS 

BATISTA, REGINALDO APARECIDO SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, 

TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, GLADIS DENISE MELCHIOR (ATUALIZADO) - 

OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE CORRÊA 

MINHOTO - OAB:177.342-SP, ROBERTO DE AVELAR - 

OAB:MT/12.303-A

 Vistos etc.

Por meio da petição de fls. 380/381, a parte autora apresentou pedido de 

reconsideração da decisão que designou audiência de instrução, sob o 

argumento de que os pontos controvertidos constituem matéria 

unicamente de direito, tendo a primeira ré postulado o julgamento 

antecipado da lide, ressaltando que a segunda ré (TRANSPORTADORA 

ROMA) deixou de justificar a necessidade da prova testemunhal 

postulada.

Por outro lado, o art. 9º do CPC/15 dispõe que, com as ressalvas do 

parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer 

decisão, sendo que o art. 10 do mesmo Código veda a prolação de 

“decisões-surpresa”.

Desse modo, de maneira a aferir a pertinência da designação de audiência 

de instrução neste feito, e tendo em vista, especialmente, a vedação a que 

seja proferida decisão surpresa, o que atende aos preceitos 

estabelecidos no Código de Processo Civil de 2015, determino seja 

intimada a requerida TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA para 

que, em 15 (quinze) dias, justifique a finalidade da prova oral postulada.

A seguir, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716609 Nr: 12004-63.2012.811.0003

 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: ESPOLIO DE ANTONIO BATISTA DA SILVA, 

SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - 

OAB:PR 32.521

 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;

(...)”

Observando a avença entabulada, todavia, verifico que, quanto ao 

avençado no item 06 de fls. 189, incumbe às partes diligenciar no sentido 

de promover a transferência do veículo, motivo por que deixo de 

homologar o acordo nesse ponto, mesma razão por que INDEFIRO a 

homologação do subsequente item 6.1, uma vez que, demais do 

fundamento acima mencionado, tal pretensão deverá ser postulada em 

demanda própria, se assim entender o interessado.

Limita-se a homologação ora efetuada, por conseguinte, aos fatos que 

dizem respeito aos supostos prejuízos sofridos pelo autor em face do 

possível financiamento fradulento realizado em seu nome junto à 

instituição requerida.

 Com efeito, diante da parcial regularidade dos termos da avença 

entabulada pelas partes, nos termos acima referidos e especificados, 

HOMOLOGO PARCIALMENTE O ACORDO FORMULADO e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da 

Lei 13.105/15.

 Honorários na forma pactuada.

 Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, em face 

da renúncia ao prazo recursal, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivando-se os autos independentemente 

de nova determinação.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 738865 Nr: 1261-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, ANDRE 

RICARDO ORSSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha retro, 

a seguir transcrito ; "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 e julgamento de plano da demanda 

manejada. A seguir, conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 730643 Nr: 11206-68.2013.811.0003

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIOCAM DIVINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/9070 - A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, acerca do r. Despacho de folha 

retro, a seguir transcrito ; "Vistos etc. INDEFIRO petitório retro, vez que 

incumbe ao autor diligenciar neste sentido. Assim, requeira o autor 

providência efetiva destinada ao andamento do feito em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo, conforme já aludido às fls. 79."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 729956 Nr: 10572-72.2013.811.0003

 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 E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO KIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o petitório retro, haja vista que a presente ação de busca e 

apreensão ainda não foi convertida em ação executiva, o que impossibilita 

a busca de bens do devedor passíveis de penhora.

Assim, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito 

quanto à citação do demandado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
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de extinção.

Após, impulsione-se o feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 719616 Nr: 659-66.2013.811.0003

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA VIEIRA FILIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 IINTIMAÇÃO do procurador da parte requerida, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas nº 117, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 704882 Nr: 12860-61.2011.811.0003

 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): OXLEI FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:OAB/MS12330A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, 

DEFIRO o pedido de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, face o teor do disposto nos artigos 4º e 5º do Decreto Lei n° 

911/1969 e Lei nº 13.043/2014.

Determino a alteração da autuação do feito, bem como a citação do 

executado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado. Observe-se eventual indicação de bens a 

serem penhorados, feita pelo credor.

Se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas.

Fixo os honorários de advogado a serem pagos pelo executado em 10% 

sobre o valor da execução.

Consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 411421 Nr: 7504-90.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL VENANCIO MARQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA INÊS MECENAS DO 

CARMO - OAB:5.852/MT

 INTIMAÇÃO do exequente do despacho de fls. 127, conforme teor a 

seguisr transcrito: "Vistos etc. Intime-se o credor a fim de que apresente 

memória de cálculo e documentos que o levaram ao valor indicado como 

atual para a execução, qual seja, o apontado às fls. 125, em 10 (dez) dias. 

A seguir, intime-se o devedor a efetuar o pagamento do quantum devido, 

impulsionando-se o processo nos termos dos artigos 523 e seguintes do 

CPC/2015."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 794969 Nr: 12353-61.2015.811.0003

 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: CRISTIANO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMAR BATISTI BATISTA, ROTA MECANICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA 

PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 INTIMAÇÃO dos requeridos da decisão de fls. 78, conforme a seguir 

transcrita: "Vistos etc. Manifestem-se os requeridos sobre o interesse na 

produção de prova neste feito, em 05 (cinco) dias. Em caso positivo, 

deverão especificar as provas que desejam produzir e sua finalidade, sob 

pena de indeferimento e julgamento de plano da demanda em exame. A 

seguir, conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 443786 Nr: 12455-59.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALME ALVES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A, VILELA & BARBOSA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVERTON SCHORO - 

OAB:MT/10095, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 440107 Nr: 8774-81.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MARTINS FELTRIN, JOSE ROBERTO 

MARTINS FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA - OAB:17224/RS, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 430552 Nr: 12431-65.2009.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA KAVAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente da decisão de fls. 81, bem como para 

cumprir a determinação alí contida, conforme a seguir transcrita: "Vistos 

etc. CHAMO O PROCESSO À ORDEM. Observo que se trata de ação de 

busca e apreensão (a qual não tramitou sob o rito do Decreto-lei 911/69), 

que foi devidamente sentenciada às fls. 42/45 e em que, não tendo sido 

localizado o bem objeto da demanda e cuja busca foi determinada em 

sentença, acabou sendo equivocadamente convertida em ação de 
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depósito (conforme se vê às fls. 66 e seguintes). Desse modo, tendo em 

vista o equívoco ocorrido nos autos em exame, e considerando que a 

prolação de sentença, in casu, encerrou a prestação jurisdicional de 

primeiro grau, DECLARO NULOS OS ATOS REALIZADOS NOS AUTOS A 

PARTIR DA DECISÃO DE FLS. 68 E SEGUINTES, inclusive a nomeação da 

digna Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

No mais, determino a intimação da parte autora para que requeira o que 

entender de direito no que toca ao cumprimento da sentença proferida às 

fls. 42/45."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 714094 Nr: 9258-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR, JOAO ROBERTO ZILIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT, ROSANE CORDEIRO MITIDIERI - 

OAB:140109-B/SP

 INTIMAÇÃO do patrono da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 429761 Nr: 11761-27.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTI DO PX INSTALACOES E MANUTENCAO 

ELETRONICA LTDA ME, CLEISON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente da decisão de fls. 92, bem como para 

cumprir a determinação alí contida, conforme teor a seguir transcrita: 

"Vistos etc. INDEFIRO o pedido retro, haja vista que o exequente pretende 

a penhora de bens de sociedade limitada estranha à execução em exame, 

o que reclama, eventualmente, pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, se assim entender o credor, por meio de incidente 

próprio. Manifeste-se o exequente, portanto, requerendo o que entender 

de direito em 05 (cinco) dias, indicando bens penhoráveis do devedor, sob 

pena de suspensão do feito por 01 (um) ano e posterior arquivamento, 

conforme artigo 921 do CPC/2015. Às providências."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004180-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS BENTO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004180-26.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: JOSE CARLOS 

BENTO SOARES Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A. em desfavor de JOSE CARLOS 

BENTO SOARES, ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial que o 

autor concedeu ao réu um financiamento, tendo por objeto o veículo 

descrito na inicial. Contudo, relata que o requerido se tornou inadimplente 

com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o 

requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo 

descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, clamando para 

ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da 

dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a 

documentação pertinente. É o breve relato. Fundamento e 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). Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial, demonstram a relação contratual (ID 13588352), bem como a 

notificação da mora (ID 13588352 - Pág. 13). Por outro lado, há receio de 

que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Instrumento de 

Protesto, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004247-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCISCO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004247-88.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: FERNANDO FRANCISCO MENDES 

Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de 

FERNANDO FRANCISCO MENDES, ambos qualificados nos autos. Noticia a 

exordial que o autor concedeu ao réu um financiamento, tendo por objeto o 

veículo descrito na inicial. Contudo, relata que o requerido se tornou 

inadimplente com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz 

destes fatos, o requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão 

do veículo descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, 

clamando para ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da 

integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à 

inicial, veio a documentação pertinente. É o breve relato. Fundamento e 

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). Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial, demonstram a relação contratual (ID 13632086), bem como a 

notificação da mora (ID 13632102). Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 
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Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Notificação 

Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004592-54.2018.8.11.0003

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:

GISLAINE JARDIM TOSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004592-54.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: GISLAINE JARDIM TOSTA Vistos etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de GISLAINE 

JARDIM TOSTA, ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial que o 

autor concedeu à ré um financiamento, tendo por objeto o veículo descrito 

na inicial. Contudo, relata que a requerida se tornou inadimplente com as 

parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o 

requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo 

descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, clamando para 

ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da 

dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a 

documentação pertinente. É o breve relato. Fundamento e Decido. De 

início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a irregularidade 

supramencionada, 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). Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual (ID 13808567), bem 

como a notificação da mora (ID 13808617). Por outro lado, há receio de 

que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Notificação 

Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004827-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIX MARTINS (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:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

CD. PROC. 1004827-21.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida análise 

dos autos, verifica-se que a presente ação tem por objeto indenização em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, tratando-se de matéria privativa das 

Varas de Fazenda Pública. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca, as quais são competentes para 

processar e julgar o presente feito. Encaminhe para a correta 

redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de junho de 2018. 

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO BISSONI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735669 Nr: 15180-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:OAB/MT 9.377

 .Código nº 735669.

Vistos etc.

I – Tendo em vista que a consulta realizada pelo Sistema Infojud, retornou 

com informações positivas, arquive-as em pasta própria, certificando-se.

II – Após, dê-se vista a credora, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

III – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 409647 Nr: 5520-71.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 .Código nº 409647.

Vistos etc.

I – Tendo em vista que a consulta realizada pelo Sistema Infojud, retornou 
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com informações positivas, arquive-as em pasta própria, certificando-se.

II – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

III – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807114 Nr: 17055-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBÓRIO SOARES DE SOUSA, LEONICE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VIEIRA FILHO, MARIA LOPES DA 

SILVA, MARCIO RONALDO GONCALVES, CLEONICE LOGRADO SOUZA 

VIEIRA, IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 110 e 114/115, fl. 111 e 116/117, fl. 113 e 

118/119), bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena de 

extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar a parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429489 Nr: 11571-64.2009.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 146/148), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 704462 Nr: 12439-71.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO NORICO GHELLERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANDRE DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 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.: 270658 Nr: 3581-37.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUELY TRINDADE DOS SANTOS, ARIEL 

MARQUES FERNANDES DA SILVA, LÍDIA SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654, RIAD MAGID DANIF - OAB:2936

 NTIMAÇÃO 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.: 425406 Nr: 7578-13.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON SCHENDROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DE FL. 

164, BEM COMO, REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO PARA O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 703095 Nr: 11073-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA, NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL S/A, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO VULPINI - OAB:10085/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLETO GOMES - 

OAB:5864/CE, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A, 

MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DO CÁLCULO DE FL. 656/663.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 353983 Nr: 9001-47.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ARAUJO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BENTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:MT/ 7870

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 436548 Nr: 5216-04.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CLÓVIS PATRIOTA, 

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE PEDRA PRETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698, Victor Meira 

Borges - OAB:12033

 Intime as executadas, na pessoa dos advogados constituídos, para 

pagamento do débito, no valor de R$ 23.932,48, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, I e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 764891 Nr: 15767-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GUILHERME FORTI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI LIDA - 

OAB:SP/95.740, MÁRIO EDUARDO LOURENÇO MATIELO - 

OAB:72.905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DE FL. 

118, BEM COMO, PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO PARA O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 726915 Nr: 7823-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARCIA NUTRICAO ANIMAL LTDA, VAGNER ALVES 

GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO, MANIFESTAREM-SE SOBRE 

A PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS APRESENTADA À FL. 189, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 736826 Nr: 16091-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA LIBERALI DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123514/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA VISTA DO CÁLCULO DE FL. 

175/178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 786992 Nr: 9002-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO RANGEL ANDAN, SHIRLEI FERREIRA 

DOLORES ANADAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 334620 Nr: 3926-61.2004.811.0003

 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: OSMAR RODRIGUES DA FONSECA, YURI ODAIR 

GONÇALVES DA FONSECA, DEOCLIDES GONCALVES, OSMAR 

RODRIGUES DA FONSECA, ROSA FIGUEIRA COELHO, BRUNA RENATA 

GONÇALVES, DEOCLIDES GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIA DANIELE BARBOSA - 

OAB:OAB-MG 84.514, JOSÉ WALTER DE QUEIROZ MACHADO - 

OAB:19.094

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA VISTA DA PETIÇÃO DO 

BANCO BRADESCO DE FL. 675.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 788429 Nr: 9588-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que examinando os autos mais detidamente, verifica-se que o 

endereço indicado às fls. 68 para citação do devedor já foi diligenciado, 

constando na certidão do sr. Oficial de Justiça - fls. 55 que o executado é 

falecido. Assim, IMPULSIONO os autos para intimação do credor para 

promover o andamento do feito, no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 760188 Nr: 13445-11.2014.811.0003

 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: JULIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA UNIMED DE CUIABÁ/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA EFETUAR O DEPÓSITO 

CONFORME DECISÃO DE FL. 145, CUJO TRECHO SEGUE TRANSCRITO: 

"Assim, considerando a proposta apresentada pelo Sr. Expert (fls. 140); a 

irresignação da requerida e a complexidade da perícia a ser realizada, hei 

por bem fixar o valor dos honorários periciais no importe de R$ 3.600,00 

(três mil e seiscentos reais), nos termos do artigo 465, §3º, do CPC. Intime 

o Sr. Expert acerca do arbitramento dos honorários, bem como para 

declinar se há a possibilidade de realizar a perícia no documento à fls. 21, 

na forma que foi juntada, ante a impossibilidade da apresentação do 

original (fls. 122).Intime a demandada para efetuar o depósito do valor 

arbitrado, no prazo de 05 (cinco) dias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 388551 Nr: 2162-35.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIMAR DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DO CÁLCULO DE FL. 128/136.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 825435 Nr: 4779-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO VERDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Considerando que a decisão do Agravo de Instrumento nº. 

1001130-69/2016 à fls. 278/279 concedeu efeito suspensivo para 

sobrestar os efeitos da decisão agravada, e considerando ainda o 

interesse do requerido na tentativa de acordo, designo audiência de 
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conciliação para o dia 18 de Julho de 2018 às 16h00.

Intime o requerido para o ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 270658 Nr: 3581-37.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUELY TRINDADE DOS SANTOS, ARIEL 

MARQUES FERNANDES DA SILVA, LÍDIA SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654, RIAD MAGID DANIF - OAB:2936

 Certifico que torno sem efeito a intimação de fl. 690, sem rezão de erro 

material.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438953 Nr: 7620-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES DA SILVA DOS SANTOS, LURDES DA 

SILVA DOS SANTOS, PAULO CESAR VARONES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 .Código nº 438953.

Vistos etc.

 I – Ante o manifesto desinteresse da credora em relação aos veículos 

constritados à fls. 154, determino seu imediato desbloqueio, com a 

utilização do Sistema Renajud.

II - Defiro o pedido do credor à fls. 159. Entretanto, a declaração de 

Imposto de Renda dos executados, dos últimos 03 (três) anos, deverá ser 

obtida por meio do Sistema Infojud.

III – Vindo informações positivas, arquive em pasta própria, 

certificando-se.

IV – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

V – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829533 Nr: 5778-03.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL DA CRUZ PANIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRICIA 

RODRIGUES SOARES, para devolução dos autos nº 

5778-03.2016.811.0003, Protocolo 829533, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740185 Nr: 2115-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MORENO DE SOUZA, LURDES MARIA ORSKI 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA, SEBASTIAO ALVES DE LIMA, IZABEL FRANCISCA DE DEUS, 

ADAUTO MAZZETE, GERCINA MARIA DE MOARES, MARIA IZABEL LIMA 

MAZZETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLÍVIA OLIVEIRA 

MUNIZ, para devolução dos autos nº 2115-17.2014.811.0003, Protocolo 

740185, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786586 Nr: 8853-84.2015.811.0003

 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: SIDINEI COSME DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLÍVIA OLIVEIRA 

MUNIZ, para devolução dos autos nº 8853-84.2015.811.0003, Protocolo 

786586, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801319 Nr: 14891-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO SIQUIERI, GIVANILDO SIQUERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERIKA FERNANDA 

GARCIA PRUDENCIO ROCHA, para devolução dos autos nº 

14891-15.2015.811.0003, Protocolo 801319, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 714423 Nr: 9625-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL ANTONIO ZONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UM INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS DECOUSSAU TILKIAN 

- OAB:OAB/SP234.119

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DAS CONTAS APRESENTADAS 

PELO DEVEDOR ÀS FLS. 721/793, NO PRAZO LEGAL, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 714423 Nr: 9625-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL ANTONIO ZONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UM INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS DECOUSSAU TILKIAN 

- OAB:OAB/SP234.119

 Certifico que torno sem efeito a intimação de fl. 795 em razão de erro 
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material.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000315-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MARTINHO SILVA PEREIRA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000315-29.2017.8.11.0003. 

AUTOR: CICERO MARTINHO SILVA PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Recebo a contestação apresentada, como tempestiva. Intimem-se as parte 

desta decisão e, após, tornem os autos conclusos para saneador e 

inclusão no Mutirão do DPVAT. 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: 1010043-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELCY RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010043-94.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: SIDELCY RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos e examinados. Torno sem 

efeito a decisão retro proferida. SIDELCY RODRIGUES DE SOUZA 

ingressou com a presente “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” em face de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Relatou a autora, em breve 

resumo, que firmou com a ré um contrato de compra e venda tendo por 

objeto o imóvel descrito na inicial; que deu um valor para o sinal/entrada e 

parcelou o restante da dívida, com valores reajustados anualmente. 

Asseverou que o prazo estipulado para entrega do lote decorreu, mas até 

o presente momento não foi entregue, embora já tenham sido devidamente 

pagos os dois sinais e algumas parcelas. Afirmou que já pleiteou a 

rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos junto à requerida, 

mas não logrou êxito em seu intento. Requereu antecipação dos efeitos da 

tutela para que se determine a suspensão da cobrança das parcelas do 

contrato de compra e venda do imóvel que não foi entregue no prazo 

ajustado, bem como a intimação da requerida para que se abstenha de 

incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. DECIDO. Tendo a 

parte autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados aos autos demonstram que o prazo previsto no 

contrato para a data da entrega do imóvel (loteamento) já foi ultrapassada 

e o bem objeto da compra e venda não lhe foi entregue, sendo que os 

registros fotográficos apresentados (confirmados pela notícia jornalística) 

atestam que a área loteada sequer foi dividida e encontra-se totalmente 

sem infraestrutura, havendo apenas matagal no local, como também é de 

conhecimento público e notório nesta comarca. De outra banda, o 

periculum in mora é visível por meio do prosseguimento na cobrança das 

parcelas do contrato, mesmo sem ter a requerida cumprido o prazo 

estipulado, com a possibilidade de inscrição do nome da autora nos 

cadastros restritivos de crédito, em caso de inadimplemento. Impende 

observar as normas e princípios aplicáveis aos contratos sinalagmáticos, 

nos quais uma obrigação somente pode ser exigida após a realização da 

contraprestação que lhe corresponde. Isso porque vigora a cláusula geral, 

denominada exceção de contrato não cumprido - exceptio non adimpleti 

contratus -, prevista no art. 476 do Código Civil, que assim dispõe: "nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 

obrigação, pode exigir o implemento da do outro". A propósito, sobre o 

tema, leciona Orlando Gomes, em sua obra Contratos, 10ª ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 1984, p. 78, in verbis: "Visto que a interdependência das 

obrigações é da essência dos contratos sinalagmáticos, cada contraente 

não pode, antes de cumprir sua obrigação, exigir do outro adimplemento 

da que lhe incumbe. Diz-se que pode opor ao outro, paralisando a 

execução do contrato, a exceção da inexecução, conhecida como 

exceptio non adimpleti contratus, literalmente exceção de contrato não 

cumprido". Nesse sentido, é a jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS VINCENDAS - CABIMENTO - INSCRIÇÃO DE NOME EM 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PERIGO DA DEMORA - 

COMPROVAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL - REVERSIBILIDADE 

DA DECISÃO - DEFERIMENTO. O promissário comprador que cumpre suas 

obrigações contratuais não pode ser prejudicado pelo descumprimento 

das do promitente vendedor, nos termos do art. 476 do Código Civil. O 

pedido liminar de suspensão das parcelas vincendas contratadas deve 

ser concedido caso estejam presentes seus requisitos autorizadores. 

Cabe a não inclusão, ou a retirada da inscrição do nome do devedor de 

cadastro negativo de crédito, se seu débito está sendo discutido 

judicialmente. Recurso provido. (Agravo de Instrumento Cv 

1.0024.13.188511-3/001, Relator (a): Des.(a) Gutemberg da Mota e Silva , 

10ª CÂMARA CÍVEL)". "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL - ENTREGA - 

EXPIRAÇÃO DO PRAZO - UNILATERALIDADE - CONSTRUTOR - MORA - 

PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES - SUSPENSÃO - DEVOLUÇÃO. 1. 

Conforme a cláusula geral do contrato não cumprido, um contratante não 

pode, antes de cumprir a sua obrigação, exigir do outro o adimplemento 

que lhe incumbe. 2. Demonstrado que a construtora está em mora quanto 

à entrega do imóvel prometido à venda, pois sequer concluiu a fundação, 

o que a levou a descumprir o prazo de entrega e o de tolerância previstos 

contratualmente, justifica-se o pedido de suspensão do pagamento das 

parcelas contratuais vincendas, bem como o levantamento das parcelas 

vencidas recolhidas judicialmente."(Agravo de Instrumento 

1.0024.12.200954-1/002, Relator Des. Eduardo Mariné da Cunha, Data da 

publicação da súmula: 24/04/2013). Portanto, nesse momento de cognição 

sumária, demonstrado que a única responsável pelo descumprimento do 

contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado 

atraso na entrega do imóvel objeto da avença, é a requerida, há motivo 

para que a autora permaneça quitando as prestações do contrato, 

devendo ser suspenso o pagamento das parcelas. Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, determinando a suspensão 

do pagamento das prestações do contrato firmado entre as partes, objeto 

desta ação, que se vencerem a partir desta data; e ordenando a intimação 

da requerida para que se abstenha de proceder com a inclusão do nome 

da autora nos cadastros de inadimplentes, em razão de débitos oriundos 

do contrato objeto deste feito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o 08 de Agosto de 2018, às 10:00 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002851-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002851-76.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ADRIANA TELES MACHADO RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos e examinados. Tendo em vista que, de fato, 

o banco requerido não envia procurador e preposto com poderes para 

transigir nas audiências, impossibilitando a celebração de acordo, acolho o 

pedido de cancelamento do ato. Sobre o prosseguimento do feito, diga a 

autora, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 22 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002376-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LEONES CORDEIRO (AUTOR)

JAQUELINE LOPES CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO)

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTUNES MACIEL VENEZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Defiro o pedido de substituição processual. 

Prossiga-se no cumprimento da decisão já proferida. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002309-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Autorizo o levantamento dos valores depositados 

pela parte requerida. Após as providências do Provimento 68/2018 CNJ, 

expeça-se o alvará, observando a conta bancária indicada pela autora. 

Posteriormente, determino a intimação da requerida para que, no prazo 

legal, manifeste-se sobre a alegação da existência de remanescente a ser 

pago. Na sequência, tornem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002451-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MULLER GONCALVES VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SCHROEDER (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002451-62.2018.8.11.0003. 

AUTOR: TATIANA MULLER GONCALVES VICENTE RÉU: VERA LUCIA 

SCHROEDER Vistos e examinados. Proceda-se, a serventia, o 

impulsionamento dos autos, dando-se regular prosseguimento ao feito, 

com as intimações necessárias para que a parte interessada 

manifeste-se, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 22 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002297-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MACHADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002297-44.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ANTONIO MACHADO DOS SANTOS RÉU: CATALAO 

CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Vistos e 

examinados. Proceda-se, a serventia, o impulsionamento dos autos, 

dando-se regular prosseguimento ao feito, com as intimações necessárias 

para que a parte interessada manifeste-se, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 22 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009743-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SP-GAR/JIKA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009743-35.2017.8.11.0003. 

AUTOR: EDSON ESTEVAO REY MOLINA RÉU: SP-GAR/JIKA Vistos e 

examinados. Proceda-se, a serventia, o impulsionamento dos autos, 

dando-se regular prosseguimento ao feito, com as intimações necessárias 

para que a parte interessada manifeste-se, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 22 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003885-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V MARQUES DA MATTA - ME (EXECUTADO)

VIVIANE MARQUES DA MATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003885-57.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: V MARQUES DA 

MATTA - ME, VIVIANE MARQUES DA MATTA Vistos e examinados. Defiro 

o pedido retro, proceda-se com a consulta via INFOJUD. Com os 

resultados, manifeste-se a parte autora. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 12.843.130/0001-75 Nome 

do contribuinte: V MARQUES DA MATTA Tipo logradouro AVENIDA 

Endereço: ROTARY INTERNACIONAL Número: 304 Complemento: 

QUADRA19 LOTE 05 Bairro: VL SAO SEBASTIAO II Município: 

RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78730-287 Telefone: Fax: INFORMAÇÕES 

AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 

000.239.461-80 Nome do contribuinte: VIVIANE MARQUES DA MATTA Tipo 

logradouro Endereço: AV ROTARY INTERNACIONAL Número: 304 

Complemento: Bairro: VILA SAO SEBASTIAO Município: RONDONOPOLIS 

UF: MT CEP: 78730-287 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003885-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V MARQUES DA MATTA - ME (EXECUTADO)

VIVIANE MARQUES DA MATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003885-57.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: V MARQUES DA 

MATTA - ME, VIVIANE MARQUES DA MATTA Vistos e examinados. Defiro 

o pedido retro, proceda-se com a consulta via INFOJUD. Com os 

resultados, manifeste-se a parte autora. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 12.843.130/0001-75 Nome 

do contribuinte: V MARQUES DA MATTA Tipo logradouro AVENIDA 

Endereço: ROTARY INTERNACIONAL Número: 304 Complemento: 

QUADRA19 LOTE 05 Bairro: VL SAO SEBASTIAO II Município: 

RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78730-287 Telefone: Fax: INFORMAÇÕES 

AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 

000.239.461-80 Nome do contribuinte: VIVIANE MARQUES DA MATTA Tipo 

logradouro Endereço: AV ROTARY INTERNACIONAL Número: 304 

Complemento: Bairro: VILA SAO SEBASTIAO Município: RONDONOPOLIS 

UF: MT CEP: 78730-287 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002175-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTEX SHOP PROMOCAO DE VENDAS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002175-31.2018.8.11.0003. 

AUTOR: VALDIR RODRIGUES RÉU: CENTEX SHOP PROMOCAO DE 

VENDAS EIRELI - ME Vistos e examinados. Proceda-se, a serventia, o 

impulsionamento dos autos, dando-se regular prosseguimento ao feito, 

com as intimações necessárias para que a parte interessada 

manifeste-se, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 22 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002303-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALDO PEREIRA VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002303-22.2016.8.11.0003. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: REALDO PEREIRA VIEIRA Vistos e 

examinados. Defiro o pedido retro, proceda-se com a busca via sistema 

INFOJUD. Com as informações, manifeste-se a parte autora, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais 

CPF/CNPJ: 368.435.129-68 Nome do contribuinte: REALDO PEREIRA 

VIEIRA Tipo logradouro Endereço: R JERUSALEN Número: 1386 

Complemento: Bairro: JARDIM RIVA Município: PRIMAVERA DO LESTE UF: 

MT CEP: 78850-000 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009950-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUI REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. DOS. S. PINTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009950-34.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: RUI REIS DA SILVA REQUERIDO: E. DOS. S. PINTO - ME 

Vistos e examinados. Defiro o pedido retro, proceda-se com a busca via 

sistema INFOJUD. Com os resultados, manifeste-se a parte autora, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações 

Cadastrais CPF/CNPJ: 11.198.176/0001-16 Nome do contribuinte: E. DOS. 

S. PINTO Tipo logradouro RODOVIA Endereço: BR 364 KM 206 Número: 

S/N Complemento: Bairro: AREAS PERIFERICAS Município: 

RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78750-541 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005255-37.2017.8.11.0003

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:

IEDA OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005255-37.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: IEDA OLIVEIRA 

COSTA Vistos e examinados. Defiro o pedido retro, proceda-se com a 

busca via sistema INFOJUD. Com o resultado, manifeste-se a parte autora, 

no prazo legal. Cumpra-se ,expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações 

Cadastrais CPF/CNPJ: 378.151.131-68 Nome do contribuinte: IEDA 

OLIVEIRA COSTA Tipo logradouro Endereço: R MATO GROSSO Número: 

1566 Complemento: Bairro: PLANVILLE Município: RONDONOPOLIS UF: MT 

CEP: 78705-400 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004218-38.2018.8.11.0003

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:

M. F. MARCILIO VICENTE - ME (RÉU)

JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE (RÉU)

MARLI PEREIRA MATIAS VICENTE (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004218-38.2018.8.11.0003. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: M. F. MARCILIO VICENTE - ME, 

JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE, MARLI PEREIRA MATIAS VICENTE 

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 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: 1004192-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLIDY M WANOVICH ESTEVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (RÉU)

AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004192-40.2018.8.11.0003. 

AUTOR: GLIDY M WANOVICH ESTEVAO RÉU: AGROPECUARIA AURORA 

LTDA - ME, NILSON MULLER Vistos e examinados. I – Das custas 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, remetam-se conclusos. 

II – Da inicial Com a juntada do comprovante, 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002316-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LOPEZ AGUILERA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS ALVES DAMACENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA SAMPAIO RIBEIRO OAB - 631.550.601-15 (REPRESENTANTE)

FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO OAB - 495.553.161-04 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002316-50.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARTA LOPEZ AGUILERA SOARES REQUERIDO: ANANIAS 

ALVES DAMACENO REPRESENTANTE: ROSANA SAMPAIO RIBEIRO, 

FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO Vistos e examinados. Analisando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou petição inicial e documentos 

de pessoas estranhas à lide, o que dificulta a tramitação e o julgamento do 

feito. A Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP regulamenta o processo judicial 

eletrônico no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, na 

seguinte forma: Art. 25. São de exclusiva responsabilidade dos usuários 

externos do Sistema PJe: (...) VIII – a elaboração e a digitalização de todos 

os documentos relacionados ao processo IX – a correta descrição, a 

indexação e a ordenação das peças processuais e dos documentos 

transmitidos (...) Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a 

identificação da classe processual, o preenchimento dos dados 

estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro dos 

assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados. Dessa forma, intime-se a parte autora para que proceda à 

emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, 

caput, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003975-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MAGARINOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003975-94.2018.8.11.0003. 
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AUTOR: MARCELO MAGARINOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 e não cabe, no momento, a 

fixação de aluguel provisório, na medida em que o contrato vigente não se 

expirou. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 07 de agosto de 2018, às 09:30 horas. Assento que 

a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004533-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGON AYRES BARRETO DA SILVA DUQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004533-66.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS REQUERIDO: DIEGON AYRES BARRETO DA SILVA DUQUE 

Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que proceda ao 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código 

de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004599-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BEZERRA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004599-46.2018.8.11.0003. 

AUTOR: WESLEY BEZERRA FREITAS 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004609-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHIOGO SERRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004609-90.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: DHIOGO SERRA DE 

LIMA Vistos e examinados. Cuida-se de requerimento para cumprimento 

de busca e apreensão de veículo, cuja liminar já foi deferida no Processo 

nº 1038817-20.2017.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada de 

Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT. O pleito obedeceu ao disposto 

no art. 12, § 3º, da Lei nº 911/1969, motivo pelo qual deve ser deferido. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão. Efetivado o seu cumprimento, 

comunique-se o juízo em que tramita a ação. Após, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004746-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA ARAUJO SILVERIO DE FARIAS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004746-72.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

NAYARA ARAUJO SILVERIO DE FARIAS SANTOS Vistos e examinados. I 

– Das custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. II – Da mora Analisando os autos, observa-se que a 

notificação extrajudicial, com o intuito de constituir o devedor em mora, não 

foi encaminhada para o endereço constante no contrato (Rua 04, 12, 

Residencial das Hortência, Rondonópolis/MT). É certo que a constituição 

em mora do devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação 

busca e apreensão, bem como o edital de protesto somente pode ser 

reputado válido após o esgotamento de meios para localização do 

devedor. Neste sentido: 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 
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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) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE 

NÃO PROCURADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA NÃO EXPEDIDA 

– MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO 

PROVIDO. A notificação válida do devedor para os fins de sua 

constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da 

liminar de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

(CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) 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) Dessa forma, intime-se a parte autora para que junte aos 

autos comprovante de constituição em mora da parte devedora, 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: 1004680-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILZA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004680-92.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA ILZA ALVES DA SILVA RÉU: SAO FRANCISCO SISTEMAS 

DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Vistos e examinados. 

Anteriormente à análise da tutela de urgência, intime-se a parte autora 

para que proceda a juntada de comprovante de inscrição da restrição que 

se pretende excluir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pleito. Intime-se ainda para que proceda a juntada de 

cópia legível dos seus documentos pessoais, 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: 1004602-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR)

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (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 EUZIMAR GOMES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004602-98.2018.8.11.0003. 

AUTOR: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ 

CARVALHO RÉU: MARIA EUZIMAR GOMES DOS SANTOS Vistos e 

examinados. Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004681-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRECO BAIXO PERFUMARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN (EXECUTADO)

PEDRO CHOMEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004681-77.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: PRECO BAIXO 

PERFUMARIA LTDA - ME, RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN, PEDRO 

CHOMEN Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora 

para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. II – Da execução de título extrajudicial A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). 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 (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005695-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L C ASSUNCAO PEREIRA EIRELI (EMBARGANTE)

FORLUX ENERGIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

VITOR HUGO PISSAIA (EMBARGANTE)

LUIZ AUGUSTO PISSAIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA. (EMBARGADO)

DANIELA PELLOSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALECXANDER RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - SP157530 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005695-33.2017.8.11.0003. 

EMBARGANTE: L C ASSUNCAO PEREIRA EIRELI, FORLUX ENERGIA LTDA 

- ME, VITOR HUGO PISSAIA, LUIZ AUGUSTO PISSAIA EMBARGADO: 

D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA., DANIELA PELLOSO Vistos e examinados. 

Recebo e dou provimento aos embargos de declaração, para sanar a 

omissão do julgado e acrescentar à decisão embargada o seguinte teor: 

DEFIRO à parte embargante os benefícios da Justiça Gratuita, podendo 

haver impugnação da parte contrária. Prossiga-se no cumprimento da 

decisão já proferida. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000938-30.2016.8.11.0003

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:

ANTONIO NUNES SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000938-30.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ANTONIO NUNES 

SIQUEIRA Vistos e examinados. Recebo e dou provimento aos embargos 

de declaração, para corrigir o erro material contido na sentença 

embargada, onde deverá constar Banco Bradesco S/A (polo ativo) e 

Antônio Nunes Siqueira (polo passivo), permanecendo o julgado inalterado 

nos seus demais termos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004073-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO (EMBARGANTE)

JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCRATES DUCCI COBIANCHI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004073-79.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO, SUELY MARIA 

MANHANI DE CARVALHO EMBARGADO: SOCRATES DUCCI COBIANCHI 

Vistos e examinados. Estando certificada a tempestividade dos embargos 

à execução, recebo os mesmos, determinando o seu processamento 

associado aos autos a que se referem. Cite-se o embargado, na forma 

prevista no Código de Processo Civil, para que, querendo, apresente 

resposta no prazo legal. No que tange ao pedido de "suspensão do feito 

em decorrência da ação de recuperação judicial em trâmite e da vigência 

do período de blindagem", antes de apreciá-lo, determino a intimação da 

administradora judicial do processo recuperacional para que, no prazo de 

05 dias, manifeste-se sobre o requerimento do embargante. Na sequência, 

tornem-me imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002383-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIDIS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS BRAGA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002383-15.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO FIDIS S/A REQUERIDO: TRANSPORTES 

RODOVIARIOS BRAGA LTDA - EPP Vistos e examinados. Considerando o 

teor da certidão do Oficial de Justiça, que informa que os bens não foram 

encontrados nesta comarca, comunique-se ao juízo por onde tramita o 

processo de busca e apreensão, arquivando-se este feito na sequência, 

uma vez que os pedidos do requerido, referente a ilegitimidade e outras 

questões processuais, devem ser formalizados no processo principal, e 

não nestes autos, que se tratam tão somente de cumprimento de mandado 

expedido por outro juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010245-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA OAB - RO3551 (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO OAB - RO5836 (ADVOGADO)

JEVERSON LEANDRO COSTA OAB - RO3134 (ADVOGADO)

MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA OAB - RO3046 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE SANTANA TRANSPORTES - ME (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006062-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

FERTINAGRO BIOTECH S.L. (RÉU)

A O GOTARDO & CIA LTDA (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

LUCIANA GODOI LORENTI OAB - SP248538 (ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO OAB - SP302578 

(ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 
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GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006062-57.2017.8.11.0003. 

AUTOR: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, AMW AGROPECUARIA LTDA 

RÉU: CREDORES, A O GOTARDO & CIA LTDA, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A, BANCO BRADESCO S.A., MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL 

LTDA., BANCO DA AMAZONIA SA, FERTINAGRO BIOTECH S.L., BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos e examinados. 01 – DA PETIÇÃO DE ID. 13713339. 

Sustentam as recuperandas que, na decisão de Id. 13532681, este Juízo 

determinou a intimação do credor Banco Santander para efetuar a 

devolução de valores que foram bloqueados em suas contas bancárias. 

Asseveram, no entanto, que tais valores não estão na posse do credor, 

mas sim bloqueados judicialmente. Requereram, portanto, que seja oficiado 

ao juízo de onde emanou a ordem constritiva, para efetue o desbloqueio 

dos valores. DECIDO. Nos termos da decisão já proferida em Id. 13532681 

e, considerando a notícia de que os valores a serem restituídos às 

recuperandas estão bloqueados judicialmente (e não em posse do 

credor), determino a imediata expedição de ofício à 6ª Vara Cível do Foro 

Central da Comarca de São Paulo/SP para que providencie o desbloqueio 

dos valores que foram penhorados nas contas das recuperandas, 

liberando a quantia em favor da FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, cujos 

dados bancários foram indicados na petição de Id. 13713339. 02 –DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID. 13745630 Aduz o embargante credor 

Banco Santander que a decisão judicial de Id. 12382893 determinou a 

baixa de averbações premonitórias realizadas em bens imóveis de 

propriedade das recuperandas, consignando que o pedido era deferido 

nos moldes das manifestações do administrador judicial e do Ministério 

Público; mas que, no entanto, inicialmente foram expedidos ofícios 

determinando a baixa das restrições conforme as manifestações de Ids. 

13627432 e 13628767 e posteriormente fez-se nova expedição, desta vez 

determinando também a baixa das premonitórias incidentes nos imóveis de 

propriedade do sócio da recuperanda, em contradição com a decisão 

proferida. Postula que seja consignado que somente devem ser baixadas 

as premonitórias averbadas sobre os imóveis de propriedade da 

recuperanda. DECIDO. Recebo e dou provimento aos embargos de 

declaração, para esclarecer que as averbações premonitórias que devem 

ser baixadas são: “tão somente com relação àquelas que seja oriundas 

das ações executivas intentadas pelos credores Banco Santander, e que 

foram anotadas em 01/12/2017 e 05/12/2017, decorrentes dos processos 

nºs 1100143-78.2017.8.26.0100 da 6ª Vara Cível da Comarca de São 

Paulo e 1100128-12.2017.8.26.0100 da 34ª Vara Cível da Comarca de São 

Paulo, tal como minuciosamente descrito pelo administrador judicial na 

petição de Id. 12532923, com manifestação favorável do Ministério Público 

(Id. 12382893)”. (item 01 da decisão de Id. 13532681). Para que não 

pairem dúvidas, registro a referida minuciosa descrição do administrador 

judicial: “(...) Baixa apenas e tão-somente das Restrições Premonitórias 

decorrentes daquelas Ações de Execução por Título Extrajudicial 

ajuizadas pelo Banco Santander S/A em outubro/2017 (09.10.2017 e 

24.10.2017) e não de outras eventuais Averbações que porventura 

constem gravadas nos Imóveis de Matrículas: 32.858; 61.388; 105.320 e 

107.465 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Rondonópolis-MT, frisando que manifesta pela baixa tão somente sobre 

aquelas restrições premonitórias efetuadas em 01.12.2017 e 05.12.2017 

advindas dos Processo de nº1100143-78.2017.8.26.0100, do Juízo da 6º 

Vara Cível do Foro Cível da Comarca de São Paulo e Processo 

nº1100128-12.2017.8.26.0100, do Juízo da 34º Vara Cível do Foro Cível 

da Comarca de São Paulo, ambos de autoria do BANCO SANTANDER, uma 

vez que tais imóveis estão ARROLADOS como parte Integrante do PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentado nestes autos em 06.12.2017 (ID 

11028925 e seguintes) e que em conjunto no presente momento se 

encontram as recuperandas gozando do prazo de blindagem conferido 

pela Lei de Recuperação Judicial e Falência. (...)”. (Id. 12532923). Assim, 

eventuais ofícios expedidos em desconformidade com a decisão judicial 

proferida, deverão ser imediatamente recolhidos. 03 - DA PETIÇÃO DE ID. 

13424146. Postulam as recuperandas pela suspensão da consolidação da 

propriedade do imóvel rural Fazenda Dona Clara (matrícula nº 7482 do CRI 

local), pertencente à recuperanda AMW AGROPECUÁRIA LTDA. Narram, 

em breve resumo, que o bem foi dado em garantia de contrato de 

alienação fiduciária; que o credor lhes notificou acerca da consolidação 

da propriedade do imóvel; que encontram-se em prazo de blindagem e o 

imóvel é essencial para o desenvolvimento das suas atividades, 

garantindo a tomada de crédito e o seu fomento. Instado a se manifestar, o 

administrador judicial opinou pelo deferimento do pedido formulado, 

enfatizando que o bem imóvel objeto da consolidação pretendida pelo 

credor está arrolado como patrimônio das recuperandas e compõe o plano 

de recuperação judicial; e que o bem é essencial para o desenvolvimento 

das atividades empresariais das devedoras. DECIDO. Considerando o teor 

da manifestação do administrador judicial (Id. 13700467), onde o mesmo 

sustenta que o imóvel objeto da consolidação de propriedade é essencial 

para o desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda e, 

ainda, que o mesmo está inserido no plano de recuperação judicial como 

importante ativo gerador de receiras, há que ser deferido o pedido de 

suspensão do procedimento de consolidação da propriedade mencionado 

pelas devedoras, em homenagem aos princípios das preservação da 

empresa e do interesse público. Como se sabe, via de regra o credor 

titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não 

se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Todavia, em respeito ao 

princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 

11.101/2005, quando o bem for reconhecido como indispensável à 

atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, impõe-se que o 

mesmo permaneça na posse da empresa, de conformidade com o art. 6°, 

§ 4°, do citado diploma legal. Reza a mencionada norma: “Art. 6° A 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos 

credoresparticulares do sócio solidário. (...) § 4° Na recuperação judicial, a 

suspensão de que trata o ‘caput’ deste artigo em hipótese nenhuma 

excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 

deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após 

o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A 

par desta particularidade, denota-se ainda a essencialidade do bem para o 

desenvolvimento das atividades empresariais e o cumprimento do plano de 

recuperação judicial apresentado. Neste caso, portanto, a regra é 

excepcionada, permitindo-se que o bem permaneça na posse da 

recuperanda. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOSRECURSO 

D E  A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  N º 

1 0 0 3 9 1 1 - 6 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 A G R A V A N T E S :  A G R O V E R D E 

AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA. E OUTROS.EMENTAAGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECEBEU A 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DETERMINOU A EXCLUSÃO DOS SÓCIOS 

COMO LITISCONSORTES ATIVOS E AUTORIZOU A CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE DE CREDORES FIDUCIÁRIOS – EMPRESÁRIOS RURAIS – 

INCLUSÃO NA RECUPERAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NA LEI Nº 11.101/2005 – 2 (DOIS) ANOS DE ATIVIDADE 

COMPROVADA E INSCRIÇÃO NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS 

PREVIAMENTE AO PEDIDO RECUPERACIONAL – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – BENS IMÓVEIS ESSENCIAIS À ATIVIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO ATÉ O TÉRMINO 

DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 

.Não se sujeitam à recuperação judicial, os bens dados em garantia por 

alienação fiduciária, exceto aqueles cuja essencialidade afeta a atividade 

empresarial exercida pela empresa recuperanda”. (MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

0 9 / 0 4 / 2 0 1 8 ) .  “ S E B A S T I A O  B A R B O S A 

FARIAS1004881-30.2017.8.11.0000GABINETE DO DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIASAGRAVANTE: BANCO BMG SAEMENTAAGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE CRÉDITO 

BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – BANCO CREDOR TITULAR DA 

POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM DADO EM GARANTIA QUE É 

ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA – 

PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – 

SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

- INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, § 3°, E ART. 6°, § 4°, AMBOS DA LEI N° 
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11.101/05 – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES AJUIZDAS EM FACE DOS 

SÓCIO SOLIDÁRIOS – POSSIBILIDADE – SÓCIOS NÃO GARANTIDORES - 

ART. 6º “CAPUT” DA LEI Nº 11.101/05 - RECURSO PROVIDO. O credor 

titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, não 

se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do art. 49, § 3°, da Lei 

n° 11.101/05. Todavia, constatado que o bem dado em garantia ao banco 

credor é essencial à atividade produtiva da empresa recuperanda, deve 

permanecer na sua posse durante o prazo de blindagem.Sendo o bem 

imóvel dado em garantia essencial a atividade da empresa recuperanda o 

procedimento de consolidação da propriedade junto ao competente Ofício 

de Registro de Imóveis deve ser suspenso durante o prazo de blindagem. 

A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do sócio solidário que não é garantidor, inteligência 

do art. 6º da Lei 11.101/05.” (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 

25/05/2018). Em face do exposto e em consonância com o parecer do 

administrador judicial, DEFIRO o pedido formulado, determinando a 

suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel 

rural Fazenda Dona Clara (matrícula nº 7482 do CRI local), pertencente à 

recuperanda AMW AGROPECUÁRIA LTDA, mantendo a mesma na posse 

do imóvel essencial à sua atividade produtiva, durante o prazo de 

blindagem. 04 - DA PETIÇÃO DE ID. 13730175. Buscam as recuperandas a 

suspensão da realização da assembleia geral de credores nas datas 

indicadas pelo administrador judicial (25 de julho e 01 de agosto) sob os 

argumentos de que na mesma data será realizada outra assembleia, em 

processo no qual os causídicos também são advogados da recuperanda; 

que é necessário, antes da realização do conclave, que sejam decididas 

as impugnações de créditos; e que é necessário, antes da realização da 

assembleia, que sejam reunidos todos os ativos no processo de 

recuperação judicial. DECIDO. O pedido de suspensão da realização da 

assembleia, que ocorreria nas datas de 25 de julho e 01 de agosto, 

fundamentado na existência de outro conclave em processo dos quais os 

causídicos da recuperada também atuam como advogado, perdeu seu 

objeto, haja vista que na petição de Id. 13791385 o administrador judicial já 

sugeriu novas datas: 30 DE JULHO E 06 DE AGOSTO. No que tange aos 

pedidos de suspensão da realização do conclave até que sejam decididas 

as impugnações de crédito, assento que não comporta acolhimento, na 

medida em que a lei é expressa ao prever, no art. 40, o não deferimento 

de medida de urgência destinada à suspensão ou adiamento de 

assembleia geral de credores em razão da pendência de discussão 

acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos. 

Nesse mesmo sentido é a posição da jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - RECUEPRAÇÃO JUDICIAL - DESIGNAÇÃO DE DATA 

PARA VOTAÇÃO DO PLANO - PEDIDO DE SUSPENSÃO OU PARA SEJA 

VOTADO EM DOIS CENÁRIOS - INSUBSISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DA 

RECUPERANDA DE QUE O QUADRO DE CREDORES CONTA COM 

CRÉDITOS QUE NAO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - 

QUESTÃO OBJETO DE IMPUGNAÇÕES AINDA NÃO DECIDIDAS - 

ASSEMBLEIA REALIZADA - CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA 

REAL QUE VOTARAM PELA NÃO APROVAÇÃO DO PLANO - RECURSO 

PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, 

§2º DA LEI 11.101/2005.Recuperação judicial - Assembleia-geral de 

credores - Conclave que pode ser realizado independentemente da 

consolidação do quadro-geral de credores. Discussão sobre a existência, 

quantificação e classificação dos créditos não afeta o resultado da 

assembleia - Art. 39, §2º da Lei n. 11.101/2005 § 2º, que dispõe que "As 

deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de 

posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou 

classificação de créditos." (AI 74620/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016). Assim, não comporta 

acolhimento o pleito das recuperandas. Com relação ao pedido de 

suspensão da realização da assembleia até que sejam reunidos todos os 

ativos no processo de recuperação judicial, verifica-se que as 

recuperandas enumeraram as seguintes questões: restituição de valores 

pela credora Caixa Econômica Federal; baixa de apontamentos 

premonitórios; e liberação de valores bloqueados em favor do credor 

Banco Santander. Ocorre que todos esses pedidos já possuem decisão 

proferida nos autos, senão vejamos: a baixa dos apontamentos 

premonitórios já foi parcialmente deferida, tendo sido expedidos os ofícios 

para cumprimento; a liberação de valores bloqueados em favor do credor 

Banco Santander já foi deferia, faltando tão somente a expedição para o 

juízo da execução expedir o alvará judicial; e a decisão que determinou a 

restituição de valores pela credora Caixa Econômica foi suspensa pela 

Instância Superior no RAI nº 1004134-46.2018. Deste modo, não existem 

razões para se cogitar em suspensão da realização da assembleia geral 

de credores até a reunião de tais ativos, na medida em que as decisões 

judiciais já foram proferidas e o cumprimento das mesmas depende tão 

somente da expedição de ofícios, havendo tempo hábil suficiente para a 

providência, considerando-se a data indicada pelo administrador judicia 

para a realização do conclave. Dito isto, indefiro o pedido de suspensão 

da realização da assembleia, formulado pelas requeridas. 05 - 

Expeçam-se os devidos e necessários editais para a realização da 

assembleia geral de credores, observando-se as datas indicadas pelo 

administrador judicial em Id. 13791385, prosseguindo-se com as 

publicações e demais exigências dispostas na Lei 11.101/20052. 06 - 

Intimem-se desta decisão as recuperandas, o administrador judicial e 

todos os credores. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004067-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: CONDE Vistos e examinados. 

CCONDE SUPERMECADO LTDA e CREZENDE DA SILVA ME, devidamente 

qualificadas e representadas nos autos, ingressaram com pedido de 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL perante este Juízo, conforme termos da petição 

de Id. 13492310. Atendendo ao disposto na Lei 11.101/2005, o grupo 

requerente expôs seu histórico e motivos de sua atual crise 

econômico-financeira, juntando a documentação mencionada pelos artigos 

48 e 51 do citado diploma legal. Afirmou que pretende, através do 

processo de recuperação judicial, negociar o passivo junto aos 

fornecedores, reduzir o pagamento de juros abusivos, voltar a crescer, 

manter os empregos existentes e gerar vagas de trabalho. Alegou que 

possui viabilidade econômica; que confia em seu poder de reação para 

recuperar sua saúde financeira, manter empregos e geração de rendas 

para o Município; e que busca com o processo recuperacional o fôlego 

que necessita para atravessar a situação em que se encontra. Todavia, 

antes mesmo que fosse deliberado acerca do deferimento/indeferimento 

do pedido de processamento da recuperação judicial, chegou a este Juízo 

a notícia de que a empresa autora fechou as suas portas, interrompendo 

as suas atividades operacionais. Ante o teor do noticiado, foi determinada, 

por cautela, a realização de constatação ‘in loco’ pelo meirinho plantonista, 

nos termos da decisão de Id. 13736034. A recuperanda apresentou a 

petição de Id. 13753294, dando conta que, concomitantemente com o 

pedido de recuperação judicial, foram deferidos dois arrestos de bens em 

face das requerentes (Proc. 1004102-32.2018 – 1ª Vara Cível – credor 

Atacadão; e Proc. 1004051-21.2018 – 2ª Vara Cível – credor Pomar 

Central de Hortifrutigranjeiro); que “um dos estabelecimentos comerciais 

das requerentes acabou por ter seu funcionamento momentaneamente 

prejudicado”; e que “foram levados grande parte dos produtos que 

abasteciam a referida loja”. O Laudo de Constatação aportou aos autos, 

atestando que a recuperanda está “em pleno funcionamento embora um 

pouco desestruturada em função do cumprimento de uma ordem judicial 

recente, foi constatado ainda a presença de vários funcionários e clientes 

no interior da loja”. (Id. 13772185). Nesse contexto, considerando as 

afirmações acima destacadas, inegavelmente o caso que ora se 
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apresenta é totalmente atípico e diverso de todos os demais pedidos de 

recuperação judicial que já foram formalizados perante este juízo, pois é o 

primeiro feito no qual a recuperanda, ainda que momentaneamente, tenha 

tido as suas atividades empresariais paralisadas, interrompidas ou 

suspensas. Tal fato, inegavelmente, implica na exigência de uma análise 

ainda mais profunda acerca da presença dos fundamentos e 

pressupostos necessários para o deferimento do pedido de recuperação 

judicial, uma vez que compromete a percepção da existência de interesse 

processual que justifique o deferimento do processamento do pedido 

recuperacional, na medida em que o instituto destina-se apenas a manter 

as empresas viáveis em atividade. E, segundo o Dr. Daniel Cárnio Costa, 

“É pressuposto da recuperação da empresa através de soluções de 

mercado que a atividade que se busca preservar seja viável. Interessa ao 

mercado que só as empresas viáveis superem suas crises.” (A 

Viabilidade da atividade empresarial como pressuposta da sua 

R e c u p e r a ç ã o  J u d i c i a l  –  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-viabilidade-da-ativida

de--empresarial-como-pressuposta--da-sua-recuperacao-judicial/10374). 

Deste modo, na presente situação resta evidenciada a necessidade da 

realização de uma constatação mais profunda do que aquela efetivada 

pelo Sr. Oficial de Justiça, com vistas a averiguar, antes da decisão de 

deferimento/indeferimento do processamento da recuperação judicial, a 

regularidade da documentação técnica que acompanha a petição inicial, 

bem como as verdadeiras condições de funcionamento da empresa 

requerente, de modo a conferir ao Juízo condições mais sólidas para se 

decidir. Valioso frisar que o instituto da recuperação judicial aplica-se às 

empresas em crise, mas que têm condições de gerar benefícios 

econômicos e sociais no exercício de sua atividade empresarial. Sobre o 

tema, destacáveis são as palavras do já citado Dr. Daniel Cárnio Costa, in 

“A perícia prévia em recuperação judicial de empresas – Fundamentos e 

a p l i c a ç ã o  p r á t i c a ” .  ( d i s p o n í v e l  e m : 

http://www.migalhas.com.br/InsolvenciaemFoco/121,MI277594,41046-A+p

ericia+previa+em+recuperacao+judicial+de+empresas+Fundamentos): “A 

identificação da real condição da empresa em crise é essencial para a 

correta aplicação do remédio legal. Vale dizer, não se deve aplicar 

recuperação judicial para empresas absolutamente inviáveis, nem se deve 

aplicar falência para empresas cujas atividades mereciam ser 

preservadas em função dos benefícios que potencialmente seriam 

gerados em favor do interesse público e social. A aplicação errada da 

ferramenta legal do sistema de insolvência empresarial gera prejuízos 

sociais gravíssimos, seja pelo encerramento de atividades viáveis com a 

perda dos potenciais empregos, tributos e riquezas que ela poderia gerar, 

seja pela manutenção artificial em funcionamento de empresas inviáveis e 

que não geram os benefícios econômicos e sociais em prejuízo do 

interesse da sociedade e do bom funcionamento da economia. É nesse 

contexto que se insere a prática da perícia prévia. Há necessidade de se 

identificar com segurança se a empresa requerente da recuperação 

judicial enquadra-se na situação para a qual essa ferramenta legal foi 

desenvolvida, sob pena de se correr o risco de se dispender todo o 

esforço judicial e legal em vão, para preservar atividades estéreis, não 

geradoras de qualquer benefício que justificasse o esforço imposto aos 

credores e à sociedade em geral.” No presente caso, considerando as 

particularidades alhures mencionadas, principalmente a de que a empresa 

chegou a fechar as suas portas e atualmente encontra-se desestruturada 

(Ids. 13753294 e 13772185), é salutar a necessidade de se verificar a 

consistência e a completude do Laudo de Constatação e dos documentos 

técnicos juntados com a petição inicial, correlatando os mesmos com a 

realidade fática da empresa requerente. Para tanto, indispensável se 

revela, no caso em exceção, a nomeação de especialista com 

reconhecida capacidade para elaborar antecipadamente o relatório 

circunstanciado sobre as requerentes, através da análise substancial dos 

documentos apresentados e inspeção das condições de funcionamento e 

viabilidade econômica das mesmas, para que então o Juízo tenha 

cond ições  de  de l i be ra r  com segu rança  ace rca  do 

deferimento/indeferimento do processamento do pedido de recuperação 

judicial. Cumpre anotar que este Juízo, de fato, tem o hábito de determinar 

a apresentação do mencionado relatório circunstanciado após o 

deferimento do processamento da recuperação judicial. Veja-se: “(...) Por 

isso é que, em momento imediatamente posterior ao deferimento do 

processamento da recuperação judicial, a idoneidade das informações 

apresentadas será checada pelo administrador judicial (através de 

apresentação de relatório da devedora) e pelo comitê de credores, com 

significativas consequências caso não observados os deveres legais de 

probidade e boa-fé, podendo inclusive ocorrer a revogação do despacho 

inicial. Desta forma, com o fim de suprir a realização da perícia prévia, por 

cautela e orientado pela doutrina de Eduardo Boniolo (BONIOLO, Eduardo. 

PERICIAS EM FALENCIAS E RECUPERAÇAO JUDICIAL. ano de edição: 

2015. edição: 1ª. Editora Trevisan), este Juízo tem determinado que o 

administrador judicial, no prazo de 10 (dez) dias após o termo de 

compromisso, apresente um relatório circunstanciado sobre a devedora, 

abrangendo a atividade da recuperanda (produtos vendidos, serviços 

prestados, mercado de atuação, etc) e os aspectos legais, comerciais, 

operacionais, administrativos e contábeis (quadro de funcionários, 

controles internos, endividamentos não sujeitos ao processo de 

recuperação judicial, bens físicos e estoques) dentre outros. (...)” Porém, 

como já se ressaltou em linhas anteriores, o caso em questão é totalmente 

diferenciado de todos aqueles que aqui se processam, sendo o primeiro 

pedido de recuperação judicial no qual, antes mesmo do deferimento, a 

empresa chegou a fechar as suas portas, ainda que temporariamente. 

Diante de tal cenário, justifica-se, pelo poder geral de cautela, que na 

hipótese específica e atípica que ora se apresenta, este Juízo também se 

posicione de forma diferenciada perante o pleito formulado, a fim de que 

possa deliberar com a segurança jurídica que se faz necessária para a 

tomada das decisões processuais. Imperioso, portanto, no presente caso, 

que o relatório circunstanciado sobre a devedora seja antecipado, a fim de 

que um especialista realize previamente a análise da documentação 

contábil e constatação da real situação de funcionamento das empresas. 

Não é demais relembrar o ensinamento do Dr. Marcelo Sacramone: “A 

decisão que defere o processamento da recuperação judicial é 

extremamente grave. É uma das decisões mais importantes do processo, 

considerando que é a partir dela que entrará em vigor a proteção do stay 

period. Vale dizer, essa decisão impacta milhares de pessoas e o 

funcionamento da própria economia, visto que a partir dela os credores 

não poderão exercer livremente os seus direitos creditórios contra a 

devedora”. Nessa conjuntura, é indispensável que o Juízo tenha 

elementos suficientes para identificar com segurança se as empresas 

requerentes da recuperação judicial enquadram-se na situação que 

mereça o seu processamento, sob pena de correr o risco de se dispender 

todo o empenho judicial e legal em vão, para preservar atividades inviáveis 

e que não trarão os benefícios necessários a justificar o esforço que será 

imposto aos credores e à sociedade em geral. Conforme já mencionado, o 

art. 51 da Lei nº 11.101/05 estabelece que a petição inicial do pedido de 

recuperação judicial deve ser instruída com demonstrações contábeis do 

balanço patrimonial, de demonstração de resultados acumulados e desde 

o último exercício social, bem como de relatório gerencial de fluxo de caixa 

e de sua projeção. Contudo, dada a peculiaridade do caso contrato, 

estampa-se a necessidade da exigência, ainda, de um relatório completo 

da situação da empresa do ponto de vista econômico e comercial, que 

forneça ao juízo condições iniciais de conhecer as atuais condições da 

empresa devedora, especialmente no que concerne à sua viabilidade 

financeira, econômica e comercial. Destaco, mais uma vez, que o objetivo 

da lei é garantir a continuidade da atividade empresarial em razão dos 

benefícios sociais dela decorrentes, como geração e circulação de 

riquezas, recolhimento de tributos e, especialmente, geração de empregos 

e rendas. Não é demais lembrar que o simples deferimento do 

processamento da recuperação judicial, por si só, gera a consequência 

automática e impactante da suspensão de todas as ações ou execuções 

contra o devedor pelo prazo de 180 dias. Ante tal âmbito, não se discute a 

relevância da decisão a ser tomada neste momento processual, tendo o 

próprio legislador a condicionado à exatidão dos documentos referidos no 

art. 51, com vistas a obstar o deferimento do processamento de pedidos 

de recuperação judicial formulados por empresas inviáveis, inexistentes, 

desativadas ou que não reúnam condições de alcançar os benefícios 

sociais almejados pela lei; e, ainda, permitir que o instrumento legal da 

recuperação da empresa seja utilizado de maneira correta, sem resultar 

em ônus e prejuízos à comunidade de credores. Justifica-se, portanto, a 

antecipação da apresentação do relatório circunstanciado das devedoras, 

com a efetivação de uma verificação sumária da correspondência mínima 

existente entre os dados apresentados por elas e a sua realidade fática. 

Diante do exposto, antes de decidir sobre o deferimento do 

processamento do pedido de recuperação judicial, hei por bem em nomear 

um dos profissionais cadastrados neste juízo para a elaboração de 

relatório circunstanciado sobre as requerentes, a fim de que possa ser 

constatada a real situação de funcionamento das empresas, procedida a 
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correlação deste cenário com a documentação apresentada pelas 

requerentes, e fornecido elementos suficientes para que o juízo decida 

sobre o deferimento do processamento do pedido, com todas as 

importantes consequências decorrentes de tal decisão. Nomeio para 

realização desse trabalho o DR BRUNO CASTRO, determinando a sua 

imediata intimação para que apresente proposta de honorários, no prazo 

de 48 horas. Na sequência, intime-se a recuperanda para efetuar o 

depósito dos honorários. Efetuado o depósito, intime-se o profissional ora 

nomeado para que inicie os seus trabalhos, podendo levantar 50% dos 

honorários antecipadamente e o remanescente após a entrega do relatório 

circunstanciado, que deverá aportar ao feito em 05 (cinco) dias, contados 

da data da intimação para o início dos trabalhos. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000691-78.2018.8.11.0003. 

AUTOR: NEY FERNANDO DA NOBREGA RÉU: KLEYSLLER WILLON SILVA 

Vistos e examinados. Considerando que, se eventualmente a presente 

ação for procedente, será determinado que as multas suportadas após a 

compra e venda do veículo sejam transferidas ao requerido, a fim de evitar 

maiores prejuízos aos requerente, determino a imediata expedição de 

ofício ao Detran para que suspenda os efeitos de todas as multas 

existentes em nome do autor, com relação ao veículo objeto desta lide, 

formalizadas após a data da noticiada compra e venda. Ressalto que, 

posteriormente, caso a ação seja procedente, as multas deverão ser 

transferidas para o nome do requerido; e, caso seja improcedente, 

continuaram em nome do autor, não havendo prejuízos ao órgão pela 

suspensão temporária ora deferida. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 22 de junho de 2018. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005981-11.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: CRISTINA MUNIESA QUEIROZ REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Considerando o teor da manifestação da parte autora em Id. 12038987, 

onde confessa que já recebeu o valor da indenização pretendida na 

presente lide, a improcedência da demanda é medida que se impõe de 

imediato. Isto posto, com fulcro no artigo 487 inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, declarando a sua extinção com julgamento do 

mérito. Custas e honorários advocatícios, pela autora, estes últimos 

fixados em 15% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, ficando 

a condenação suspensa em razão dos benefícios da gratuidade da 

Justiça que lhe foram concedidos. Publique-se. Intime-se. Após as 

providências necessária, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) 

de Direito
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ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

GUILHERME VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006748-49.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ROSEMARI 

KONAGESKI VIGOLO, GUILHERME VIGOLO, NELSON JOSE VIGOLO 

Vistos e examinados. Face o teor da certidão que atesta que os 

executados foram citados e não efetuaram o pagamento do débito, 

DEFIRO o pedido de penhora dos bens indicados pelo exequente, 

determinando a expedição do que for necessário para a efetivação da 

constrição. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005364-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005364-85.2016.8.11.0003. 

AUTOR: ROBERTO ALVES DE FREITAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Por 

economia processual e em homenagem ao princípio da efetividade da 

prestação jurisdicional, considerando as alegações da parte autora, 

acolho o seu pedido de suspensão do processo, a fim de que o mesmo 

possa providenciar a extinção da ação que tramita na comarca de Cuiabá 

e prosseguimento da presente demanda, já que afirma que reside nesta 

comarca. Determino, pois, que o mesmo comprove nestes autos a 

extinção do outro feito, no prazo de 60 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento desta demanda. Intimem-se as partes desta decisão e, tendo 

decorrido o prazo acima assinalado, sem que o autor se manifeste, tornem 

os autos conclusos para extinção. Havendo manifestação do mesmo, 

dê-se prosseguimento ao feito, com a inclusão no próximo mutirão que 

acontecer após a comprovação da extinção do feito que tramita na capital. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003168-11.2017.8.11.0003

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:

DUILIO PIATO JUNIOR (EXECUTADO)

JOANA D ARC GARCIA PIATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003168-11.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: DUILIO PIATO 

JUNIOR, JOANA D ARC GARCIA PIATO Vistos e examinados. Face o teor 

da petição que noticia o não cumprimento do acordo homologado, 

determino o prosseguimento do feito, com a intimação da parte executada 

para realizar o pagamento dos valores devidos, no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003170-78.2017.8.11.0003

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:

DUILIO PIATO JUNIOR (EXECUTADO)

JOANA D ARC GARCIA PIATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Face o teor da petição que informam que o acordo 

homologado não foi cumprido, determino o prosseguimento do feito, com a 

intimação dos executados para o pagamento dos valores devidos, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000184-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVAN RIBEIRO DE ANDRADE 65502345149 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000184-54.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

EXECUTADO: ELIVAN RIBEIRO DE ANDRADE 65502345149 Vistos e 

examinados. Face o teor da certidão que atesta que os executados foram 

citados e não efetuaram o pagamento do débito, DEFIRO o pedido de 

penhora dos bens indicados pelo exequente, determinando a expedição 

do que for necessário para a efetivação da constrição. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003490-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003490-94.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: WILTON OLIVEIRA - ME Vistos e examinados. Primeiramente, 

verifico que a parte autora também deixou de apresentar cópia do contrato 

entabulado entre as partes na exordial. Defiro o pleito de dilação de prazo 

de 30 (trinta) dias, para que a parte autora junte aos autos cópia do 

contrato devidamente assinado, bem como comprovante de constituição 

em mora do devedor. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos para extinção do feito, 

nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1004067-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO)

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO)

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Conde (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004067-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: CONDE Vistos e examinados. 

CCONDE SUPERMECADO LTDA e CREZENDE DA SILVA ME, devidamente 

qualificadas e representadas nos autos, ingressaram com pedido de 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL perante este Juízo, conforme termos da petição 

de Id. 13492310. Atendendo ao disposto na Lei 11.101/2005, o grupo 

requerente expôs seu histórico e motivos de sua atual crise 

econômico-financeira, juntando a documentação mencionada pelos artigos 

48 e 51 do citado diploma legal. Afirmou que pretende, através do 

processo de recuperação judicial, negociar o passivo junto aos 

fornecedores, reduzir o pagamento de juros abusivos, voltar a crescer, 

manter os empregos existentes e gerar vagas de trabalho. Alegou que 

possui viabilidade econômica; que confia em seu poder de reação para 

recuperar sua saúde financeira, manter empregos e geração de rendas 

para o Município; e que busca com o processo recuperacional o fôlego 

que necessita para atravessar a situação em que se encontra. Todavia, 

antes mesmo que fosse deliberado acerca do deferimento/indeferimento 

do pedido de processamento da recuperação judicial, chegou a este Juízo 

a notícia de que a empresa autora fechou as suas portas, interrompendo 

as suas atividades operacionais. Ante o teor do noticiado, foi determinada, 

por cautela, a realização de constatação ‘in loco’ pelo meirinho plantonista, 

nos termos da decisão de Id. 13736034. A recuperanda apresentou a 

petição de Id. 13753294, dando conta que, concomitantemente com o 

pedido de recuperação judicial, foram deferidos dois arrestos de bens em 

face das requerentes (Proc. 1004102-32.2018 – 1ª Vara Cível – credor 

Atacadão; e Proc. 1004051-21.2018 – 2ª Vara Cível – credor Pomar 

Central de Hortifrutigranjeiro); que “um dos estabelecimentos comerciais 

das requerentes acabou por ter seu funcionamento momentaneamente 

prejudicado”; e que “foram levados grande parte dos produtos que 

abasteciam a referida loja”. O Laudo de Constatação aportou aos autos, 

atestando que a recuperanda está “em pleno funcionamento embora um 

pouco desestruturada em função do cumprimento de uma ordem judicial 

recente, foi constatado ainda a presença de vários funcionários e clientes 

no interior da loja”. (Id. 13772185). Nesse contexto, considerando as 

afirmações acima destacadas, inegavelmente o caso que ora se 

apresenta é totalmente atípico e diverso de todos os demais pedidos de 

recuperação judicial que já foram formalizados perante este juízo, pois é o 

primeiro feito no qual a recuperanda, ainda que momentaneamente, tenha 

tido as suas atividades empresariais paralisadas, interrompidas ou 

suspensas. Tal fato, inegavelmente, implica na exigência de uma análise 

ainda mais profunda acerca da presença dos fundamentos e 

pressupostos necessários para o deferimento do pedido de recuperação 

judicial, uma vez que compromete a percepção da existência de interesse 

processual que justifique o deferimento do processamento do pedido 

recuperacional, na medida em que o instituto destina-se apenas a manter 

as empresas viáveis em atividade. E, segundo o Dr. Daniel Cárnio Costa, 

“É pressuposto da recuperação da empresa através de soluções de 

mercado que a atividade que se busca preservar seja viável. Interessa ao 

mercado que só as empresas viáveis superem suas crises.” (A 
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Viabilidade da atividade empresarial como pressuposta da sua 

R e c u p e r a ç ã o  J u d i c i a l  –  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-viabilidade-da-ativida

de--empresarial-como-pressuposta--da-sua-recuperacao-judicial/10374). 

Deste modo, na presente situação resta evidenciada a necessidade da 

realização de uma constatação mais profunda do que aquela efetivada 

pelo Sr. Oficial de Justiça, com vistas a averiguar, antes da decisão de 

deferimento/indeferimento do processamento da recuperação judicial, a 

regularidade da documentação técnica que acompanha a petição inicial, 

bem como as verdadeiras condições de funcionamento da empresa 

requerente, de modo a conferir ao Juízo condições mais sólidas para se 

decidir. Valioso frisar que o instituto da recuperação judicial aplica-se às 

empresas em crise, mas que têm condições de gerar benefícios 

econômicos e sociais no exercício de sua atividade empresarial. Sobre o 

tema, destacáveis são as palavras do já citado Dr. Daniel Cárnio Costa, in 

“A perícia prévia em recuperação judicial de empresas – Fundamentos e 

a p l i c a ç ã o  p r á t i c a ” .  ( d i s p o n í v e l  e m : 

http://www.migalhas.com.br/InsolvenciaemFoco/121,MI277594,41046-A+p

ericia+previa+em+recuperacao+judicial+de+empresas+Fundamentos): “A 

identificação da real condição da empresa em crise é essencial para a 

correta aplicação do remédio legal. Vale dizer, não se deve aplicar 

recuperação judicial para empresas absolutamente inviáveis, nem se deve 

aplicar falência para empresas cujas atividades mereciam ser 

preservadas em função dos benefícios que potencialmente seriam 

gerados em favor do interesse público e social. A aplicação errada da 

ferramenta legal do sistema de insolvência empresarial gera prejuízos 

sociais gravíssimos, seja pelo encerramento de atividades viáveis com a 

perda dos potenciais empregos, tributos e riquezas que ela poderia gerar, 

seja pela manutenção artificial em funcionamento de empresas inviáveis e 

que não geram os benefícios econômicos e sociais em prejuízo do 

interesse da sociedade e do bom funcionamento da economia. É nesse 

contexto que se insere a prática da perícia prévia. Há necessidade de se 

identificar com segurança se a empresa requerente da recuperação 

judicial enquadra-se na situação para a qual essa ferramenta legal foi 

desenvolvida, sob pena de se correr o risco de se dispender todo o 

esforço judicial e legal em vão, para preservar atividades estéreis, não 

geradoras de qualquer benefício que justificasse o esforço imposto aos 

credores e à sociedade em geral.” No presente caso, considerando as 

particularidades alhures mencionadas, principalmente a de que a empresa 

chegou a fechar as suas portas e atualmente encontra-se desestruturada 

(Ids. 13753294 e 13772185), é salutar a necessidade de se verificar a 

consistência e a completude do Laudo de Constatação e dos documentos 

técnicos juntados com a petição inicial, correlatando os mesmos com a 

realidade fática da empresa requerente. Para tanto, indispensável se 

revela, no caso em exceção, a nomeação de especialista com 

reconhecida capacidade para elaborar antecipadamente o relatório 

circunstanciado sobre as requerentes, através da análise substancial dos 

documentos apresentados e inspeção das condições de funcionamento e 

viabilidade econômica das mesmas, para que então o Juízo tenha 

cond ições  de  de l i be ra r  com segu rança  ace rca  do 

deferimento/indeferimento do processamento do pedido de recuperação 

judicial. Cumpre anotar que este Juízo, de fato, tem o hábito de determinar 

a apresentação do mencionado relatório circunstanciado após o 

deferimento do processamento da recuperação judicial. Veja-se: “(...) Por 

isso é que, em momento imediatamente posterior ao deferimento do 

processamento da recuperação judicial, a idoneidade das informações 

apresentadas será checada pelo administrador judicial (através de 

apresentação de relatório da devedora) e pelo comitê de credores, com 

significativas consequências caso não observados os deveres legais de 

probidade e boa-fé, podendo inclusive ocorrer a revogação do despacho 

inicial. Desta forma, com o fim de suprir a realização da perícia prévia, por 

cautela e orientado pela doutrina de Eduardo Boniolo (BONIOLO, Eduardo. 

PERICIAS EM FALENCIAS E RECUPERAÇAO JUDICIAL. ano de edição: 

2015. edição: 1ª. Editora Trevisan), este Juízo tem determinado que o 

administrador judicial, no prazo de 10 (dez) dias após o termo de 

compromisso, apresente um relatório circunstanciado sobre a devedora, 

abrangendo a atividade da recuperanda (produtos vendidos, serviços 

prestados, mercado de atuação, etc) e os aspectos legais, comerciais, 

operacionais, administrativos e contábeis (quadro de funcionários, 

controles internos, endividamentos não sujeitos ao processo de 

recuperação judicial, bens físicos e estoques) dentre outros. (...)” Porém, 

como já se ressaltou em linhas anteriores, o caso em questão é totalmente 

diferenciado de todos aqueles que aqui se processam, sendo o primeiro 

pedido de recuperação judicial no qual, antes mesmo do deferimento, a 

empresa chegou a fechar as suas portas, ainda que temporariamente. 

Diante de tal cenário, justifica-se, pelo poder geral de cautela, que na 

hipótese específica e atípica que ora se apresenta, este Juízo também se 

posicione de forma diferenciada perante o pleito formulado, a fim de que 

possa deliberar com a segurança jurídica que se faz necessária para a 

tomada das decisões processuais. Imperioso, portanto, no presente caso, 

que o relatório circunstanciado sobre a devedora seja antecipado, a fim de 

que um especialista realize previamente a análise da documentação 

contábil e constatação da real situação de funcionamento das empresas. 

Não é demais relembrar o ensinamento do Dr. Marcelo Sacramone: “A 

decisão que defere o processamento da recuperação judicial é 

extremamente grave. É uma das decisões mais importantes do processo, 

considerando que é a partir dela que entrará em vigor a proteção do stay 

period. Vale dizer, essa decisão impacta milhares de pessoas e o 

funcionamento da própria economia, visto que a partir dela os credores 

não poderão exercer livremente os seus direitos creditórios contra a 

devedora”. Nessa conjuntura, é indispensável que o Juízo tenha 

elementos suficientes para identificar com segurança se as empresas 

requerentes da recuperação judicial enquadram-se na situação que 

mereça o seu processamento, sob pena de correr o risco de se dispender 

todo o empenho judicial e legal em vão, para preservar atividades inviáveis 

e que não trarão os benefícios necessários a justificar o esforço que será 

imposto aos credores e à sociedade em geral. Conforme já mencionado, o 

art. 51 da Lei nº 11.101/05 estabelece que a petição inicial do pedido de 

recuperação judicial deve ser instruída com demonstrações contábeis do 

balanço patrimonial, de demonstração de resultados acumulados e desde 

o último exercício social, bem como de relatório gerencial de fluxo de caixa 

e de sua projeção. Contudo, dada a peculiaridade do caso contrato, 

estampa-se a necessidade da exigência, ainda, de um relatório completo 

da situação da empresa do ponto de vista econômico e comercial, que 

forneça ao juízo condições iniciais de conhecer as atuais condições da 

empresa devedora, especialmente no que concerne à sua viabilidade 

financeira, econômica e comercial. Destaco, mais uma vez, que o objetivo 

da lei é garantir a continuidade da atividade empresarial em razão dos 

benefícios sociais dela decorrentes, como geração e circulação de 

riquezas, recolhimento de tributos e, especialmente, geração de empregos 

e rendas. Não é demais lembrar que o simples deferimento do 

processamento da recuperação judicial, por si só, gera a consequência 

automática e impactante da suspensão de todas as ações ou execuções 

contra o devedor pelo prazo de 180 dias. Ante tal âmbito, não se discute a 

relevância da decisão a ser tomada neste momento processual, tendo o 

próprio legislador a condicionado à exatidão dos documentos referidos no 

art. 51, com vistas a obstar o deferimento do processamento de pedidos 

de recuperação judicial formulados por empresas inviáveis, inexistentes, 

desativadas ou que não reúnam condições de alcançar os benefícios 

sociais almejados pela lei; e, ainda, permitir que o instrumento legal da 

recuperação da empresa seja utilizado de maneira correta, sem resultar 

em ônus e prejuízos à comunidade de credores. Justifica-se, portanto, a 

antecipação da apresentação do relatório circunstanciado das devedoras, 

com a efetivação de uma verificação sumária da correspondência mínima 

existente entre os dados apresentados por elas e a sua realidade fática. 

Diante do exposto, antes de decidir sobre o deferimento do 

processamento do pedido de recuperação judicial, hei por bem em nomear 

um dos profissionais cadastrados neste juízo para a elaboração de 

relatório circunstanciado sobre as requerentes, a fim de que possa ser 

constatada a real situação de funcionamento das empresas, procedida a 

correlação deste cenário com a documentação apresentada pelas 

requerentes, e fornecido elementos suficientes para que o juízo decida 

sobre o deferimento do processamento do pedido, com todas as 

importantes consequências decorrentes de tal decisão. Nomeio para 

realização desse trabalho o DR BRUNO CASTRO, determinando a sua 

imediata intimação para que apresente proposta de honorários, no prazo 

de 48 horas. Na sequência, intime-se a recuperanda para efetuar o 

depósito dos honorários. Efetuado o depósito, intime-se o profissional ora 

nomeado para que inicie os seus trabalhos, podendo levantar 50% dos 

honorários antecipadamente e o remanescente após a entrega do relatório 

circunstanciado, que deverá aportar ao feito em 05 (cinco) dias, contados 

da data da intimação para o início dos trabalhos. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008724-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDINHO COLUSSI OAB - MS4722-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOAIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

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: 1003705-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ORIGINAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GARCIA PEREZ OAB - SP104866 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J S ZORZI COMERCIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003705-70.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO ORIGINAL S/A EXECUTADO: J S ZORZI COMERCIO 

EIRELI - EPP Vistos e examinados. A petição inicial preenche os requisitos 

do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, 

desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do 

valor da execução a serem pagos pela parte executada, consoante 

disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado 

que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código de 

Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para penhora 

e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os bens indicados 

pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, do CPC). 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 (art. 830, § 1°, do CPC). 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, 

do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do 

CPC), bem como expedição de certidão de que a presente execução foi 

admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005452-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (IMPUGNADO)

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (IMPUGNADO)

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005452-89.2017.8.11.0003. 

IMPUGNANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA IMPUGNADO: 

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, TRANSPORTADORA 

RODOVIA LTDA, RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, SENC PARTICIPACOES 

E INVESTIMENTOS LTDA, RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, 

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA., RNC 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Vistos e examinados. Cuida-se 

de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO onde o impugnante afirma que seu crédito 

foi erroneamente lançado no quadro geral de credores, e que o valor 

correto é de R$ 4.250.449,65 (Quatro Milhões e Duzentos e Cinquenta Mil 

e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos). 

Requer, deste modo, a retificação da lista de credores, para que passe a 

constar, como seu crédito, o valor indicado, na classe dos credores 

quirografários. Com a inicial vieram documentos. Intimada, a parte 

impugnada requereu a improcedência da impugnação, afirmando que os 

impugnantes não se utilizaram previamente dos meios adequados para 

discutir o valor do crédito, com a divergência prevista no art. 7º, §1º da 

LRF; e, ainda, que deixaram de apresentar um cálculo que faça prova do 

alegado valor do crédito. O administrador judicial também se manifestou 

pela improcedência, enfatizando que o impugnante não apresentou cálculo 

atualizado do débito, não demonstrando a evolução da dívida. Pugnou pela 

manutenção do valor já lançado, a ser classificado como quirografário. O 

D. representante do Ministério Público afirmou que “entende prudente a 

rejeição parcial do pleito da impugnante no que tange a retificação do 

crédito no quadro geral de credores, acolhendo apenas a correção na 

classe de credores, passando a constar como quirografário”. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise 

minuciosa dos autos verifico que a parte impugnante não logrou êxito em 

comprovar, de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter. Deste 

modo, considerando que o ônus de demonstrar que a lista de credores 

publicada está equivocada, é da parte impugnante, e não tendo tal prova 

restado efetivada nos autos, a improcedência do pedido de alteração do 

crédito listado é medida que se impõe. Ressalto que, nos termos do artigo 

9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a habilitação/impugnação de crédito 

deverá conter os documentos comprobatórios do crédito. No presente 

caso, como já bem anotado pelo administrador judicial, a impugnante 

sequer trouxe aos autos cálculo atualizado que demonstrasse a 

veracidade das suas alegações, de modo que não existem razões para o 

acolhimento do pedido formulado e consequente alteração da lista de 

credores, no que tange ao valor do crédito. Desta feita, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente habilitação de crédito, tão 

somente para determinar a retificação da lista de credores, para que o 

crédito da impugnante, já lançadado, passe a constar na CLASSE 

QUIROGRAFÁRIA. Sendo devidas custas, deverão ser suportadas pelos 

impugnados. Honorários advocatícios de R$2.000,00 em favor dos 

impugnados, face a parcial procedência da demanda (STJ - REsp 

1.098.069). Publique-se. Intime-se. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 26 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004147-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILY LAWRENCE REZENDE (EXECUTADO)

DULCILENE ROCHA DE REZENDE - ME (EXECUTADO)

DULCILENE ROCHA DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004147-36.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: DULCILENE ROCHA 

DE REZENDE - ME, DULCILENE ROCHA DE REZENDE, EMILY LAWRENCE 

REZENDE Vistos e examinados. A petição inicial preenche os requisitos do 

art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, 

desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do 

valor da execução a serem pagos pela parte executada, consoante 

disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado 

que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código de 

Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para penhora 

e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os bens indicados 

pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, do CPC). 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 (art. 830, § 1°, do CPC). 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, 

do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do 

CPC), bem como expedição de certidão de que a presente execução foi 

admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003337-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CECILIA LANGE BARBOSA (EXECUTADO)

MARLI CECILIA LANGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003337-61.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: MARLI CECILIA LANGE, AMANDA CECILIA LANGE 

BARBOSA Vistos e examinados. A petição inicial preenche os requisitos 

do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, 

desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do 

valor da execução a serem pagos pela parte executada, consoante 

disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado 

que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código de 

Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para penhora 

e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os bens indicados 

pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, do CPC). 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 (art. 830, § 1°, do CPC). 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, 

do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do 

CPC), bem como expedição de certidão de que a presente execução foi 

admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007692-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE GERMANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007692-51.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: EUNICE GERMANO PEREIRA REQUERIDO: BOA 

ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA Vistos e examinados. Sustenta a 

parte autora que é credora dos recuperandos no valor de R$4.985,55, 

conforme certidão de crédito emitida pela Justiça Trabalhista. A 

administradora judicial manifestou-se pelo acolhimento do pedido 

formulado. O feito teve seu regular trâmite e os autos vieram-me 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise 

minuciosa dos autos verifico que a parte habilitante logrou êxito em 

comprovar, de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter. Ressalto 

que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a habilitação de 

crédito deverá conter os documentos comprobatórios do crédito e, no 

presente caso, a certidão de crédito da Justiça Trabalhista juntada aos 

autos é documento hábil para comprovar o alegado. Desta feita, JULGO 

PROCEDENTE a presente habilitação de crédito; e determino a retificação 

da lista de credores, para que conste como crédito da habilitante EUNICE 

GERMANO PEREIRA o valor de R$4.985,55. Sem custas. Sem honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 26 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002233-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABJ TRADING LLP (REQUERIDO)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERIDO)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - 106.721.518-20 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002233-68.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: BOM JESUS AGROPECUARIA 

LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ABJ COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, ABJ TRADING LLP, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, 
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AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA, BOA ESPERANCA AGROPECUARIA 

LTDA, V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA. 

PROCURADOR: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS Vistos e examinados. 

Acolho a r. cota ministerial e, antes de decidir a lide, converto o julgamento 

em diligência, determinando a intimação da administradora judicial para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do "cumprimento, ou 

não das demais condições estalecidas no acordo, as quais caso 

devidamente atendidas, incidirão no desconto previsto, passando o crédito 

a ser de R$ 123.324.453,5". Com a manifestação, tornem-me 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1004713-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN TONDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE SANTOS MACHADO OAB - MT13023/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004713-82.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: WILLIAN TONDA REQUERIDO: O CIMENTAO COMERCIO DE 

MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, NADIA 

CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME Vistos e examinados. Proceda-se a 

associação aos autos recuperacionais a que se referem, dando-se vistas 

ao Ministério Público, para que tome ciência dos relatórios apresentados e, 

querendo, manifeste-se no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1004723-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN TONDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE SANTOS MACHADO OAB - MT13023/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004723-29.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: WILLIAN TONDA REQUERIDO: O CIMENTAO COMERCIO DE 

MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, NADIA 

CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME Vistos e examinados. Proceda-se a 

associação aos autos recuperacionais a que se referem, dando-se vistas 

ao Ministério Público, para que tome ciência dos relatórios apresentados e, 

querendo, manifeste-se no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004584-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO KATSUMI FUGI OAB - SP92003 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Recebo a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

TRABALHISTA, por estarem preenchidos os requisitos legais. Apense-se 

aos autos a que se referem. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, tornem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003949-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (IMPUGNADO)

RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A presente impugnação de crédito é intempestiva, 

conforme certificado nos autos. Porém a doutrina e jurisprudência 

entendem que tal fato não impede a apreciação da impugnação. Fábio 

Ulhoa Coelho, em comentário ao art. 10 da NLF, leciona: “Por medida de 

isonomia, deve-se aplicar o disposto no artigo aqui comentado também 

para o caso de divergência. Em outros termos, não se pode rejeitar a 

divergência retardatária, porque isso significaria tratar de forma 

discriminatória o credor que foi incorretamente mencionado na relação e o 

omitido. Se admitida a declaração retardatária em favor desse último, não 

cabe negar-se a apresentação da divergência extemporânea em favor do, 

primeiro. Não há fundamento para a discriminação. A interpretação do art. 

10 da LF conforme a Constituição impõe, a partir do princípio constitucional 

da igualdade, a conclusão pela admissão da divergência retardatária”. 

(COELHO, Fábio Ulhoa . Comentários á nova lei de falências e 

recuperação de empresas . São Paulo: Saraiva, 2007.) Diante do exposto, 

recebo a impugnação, determinando que a mesma prossiga nos moldes do 

procedimento da habilitação de crédito retardatária. Proceda-se a 

intimação da recuperanda, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após a manifestação da recuperanda, dê-se do feito ao 

Administrador Judicial, para que também manifeste-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, 

vindo posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000002-68.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

BEATRIZ FERREIRA Vistos e examinados. Defiro o pedido de ID:12530319, 

expeça-se os ofícios conforme requerido, observando o endereço 

indicados na petição citada. Com as respostas, manifeste-se a autora, no 

prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007941-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DPOLO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALMIR BERTHOLDO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007941-02.2017.8.11.0003. 

AUTOR: CONSTRUTORA DPOLO LTDA - EPP RÉU: DALMIR BERTHOLDO - 

ME Vistos e examinados. Defiro o pedido retro, proceda-se com a busca 

via sistema INFOJUD. Com o resultado, manifeste-se a autora, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

CPF/CNPJ: 23.363.172/0001-25 Nome do contribuinte: DALMIR 

BERTHOLDO Tipo logradouro AVENIDA Endereço: PERIMETRAL Número: 

1051 Complemento: SALA 02 Bairro: VILA GOULART Município: 

RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78745-270 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000518-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONILDO CEBALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000518-88.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: JONILDO CEBALHO 

Vistos e examinados. Defiro o pedido retro, proceda-se com a busca via 

sistema INFOJUD. Com o resultado, manifeste-se a parte autora, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com a cautelas de estilo. 

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais 

CPF/CNPJ: 953.893.691-49 Nome do contribuinte: JONILDO CEBALHO Tipo 

logradouro Endereço: R SETE Número: 374 Complemento: Bairro: JARIIM 

DOM BOSCO Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78720-000 Telefone: 

Fax:

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000217-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL (AUTOR)

JAIR GRANEL (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS (RÉU)

MARIA AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA (RÉU)

NATALINA SANTANA ROSA (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 

LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000217-10.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL, JAIR GRANEL RÉU: 

MARIA AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA, MANOEL MESSIAS, 

NATALINA SANTANA ROSA Vistos e examinados. Defiro o pedido retro, 

proceda-se com a busca via sistema INFOJUD. Com o resultado, 

manifeste-se a autora, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de 

Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 496.281.351-04 Nome do contribuinte: 

MARIA AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA Tipo logradouro Endereço: QD 

CA VICENTE PIRES CHACARA 230 LOTE Número: 07 Complemento: Bairro: 

TAGUATINGA Município: BRASILIA UF: DF CEP: 72100-800 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001925-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DANTAS DE SOUSA (RÉU)

FRANCISCO AECIO DANTAS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001925-32.2017.8.11.0003. 

AUTOR: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONOPOLIS RÉU: RITA DANTAS DE SOUSA, FRANCISCO AECIO 

DANTAS Vistos e examinados. Defiro o pedido retro, proceda-se com a 

busca via sistema INFOJUD. Com as informações, manifeste-se a parte 

autora, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de 

Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 711.796.581-91 Nome do contribuinte: 

FRANCISCO AECIO DANTAS Tipo logradouro Endereço: BR 163 Número: 1 

Complemento: FAZENDA MATAO Bairro: ZONA RURAL Município: 

RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78700-000 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000980-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL FENGLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000980-11.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOSE MIGUEL FENGLER Vistos e 

examinados. Defiro o pedido retro, proceda-se com a baixa da restrição 

lançada no veículo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos 

Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 

29/06/2018 - 17:42:04 Comprovante de Remoção de Restrição Dados do 

processo Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS - MT Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL Nro do Processo 

10009801120188110003 Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município RONDONOPOLIS Órgão Judiciário RONDONOPOLIS 

QUARTA VARA CIVEL Juiz Retirada RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO Para o processo: 10009801120188110003 Órgão Judiciário 

: RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL Restrições Retiradas: 1 Placa UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da Restrição NJD4725 MT 

VW/GOL 1.0 GIV LEVENIDE RIBEIRO TRANSFERENCIA 02/03/2018 Imprimir

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO AGUIAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO)

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000185-39.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIANO AGUIAR DA SILVA REQUERIDO: CAROLINA 

VEICULOS LTDA, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 395 de 640



Vistos e examinados. Nos termos do artigo 125 do CPC, admito a 

denunciação à lide feita pelo requerido, na contestação. A citação do 

denunciado deverá ser realizada na forma e nos prazos previstos no 

artigo 131 (art. 126). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000253-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLEBER MARCIAL AGUILAR VERQUIETINI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000253-23.2016.8.11.0003. 

AUTOR: APARECIDO JOSE DE SOUZA RÉU: ITAU SEGUROS S/A Vistos e 

examinados. Vê-se dos autos que foi deferida a produção de prova 

pericial médica. Contudo, o perito nomeado, apesar de devidamente 

intimado, quedou-se inerte. Por outro turno, o autor manifestou-se pela 

tomada de prova emprestada, carreando laudo pericial produzido em outro 

feito a esses autos. Assim, antes de proceder com a substituição do 

perito nomeado, determino a intimação da parte requerida, para que se 

manifeste acerca do pedido, formulado pelo autor, de prova emprestada, 

no prazo de 05 dias, sendo que seu silêncio importará em concordância 

com o requerimento. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002597-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PHELLIP BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002597-74.2016.8.11.0003. 

AUTOR: PHELLIP BARBOSA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Vistos e examinados. Tendo o autor indicado novo endereço nos autos, 

determino a inclusão deste feito no próximo mutirão do DPVAT a ser 

realizado nesta vara. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008385-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU BRITO DE ALMEIDA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008385-35.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIRCEU BRITO DE ALMEIDA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

01 – Proceda-se a retificação da autuação da ação, como requerido na 

contestação, para que passe a constar SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 02 - Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ 

PERMANENTE. Não é o caso de julgamento antecipado da lide, clamando o 

feito pela realização de prova pericial para atestar a incapacidade alegada 

pelo autor. Inexistem preliminares a serem apreciadas. As partes estão 

bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de maneira que 

o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a existência 

da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de prova 

pericial, determinando a inclusão deste feito no próximo mutirão de perícias 

e audiência do DPVAT a ser realizado nesta vara. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004446-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004446-47.2017.8.11.0003. 

AUTOR: JANAINA BARBOSA DE SOUZA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE DPVAT que seguirá pelo rito ordinário. Não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela 

requerida: 1 – FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO: Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por inexistência de prévio pedido 

administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, 

EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o 

prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que 

vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.” (Ap, 

83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, 

razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar 

suscitada. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As partes 

estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Considerando que este Juízo tem realizado “mutirões” em 

ações desta natureza, onde numa única audiência são realizadas as 

perícias e sentenciado o feito, tornando-se a prestação jurisdicional mais 

célere e efetiva, determino a inclusão destes autos no próximo mutirão a 

ser realizado em Maio próximo, devendo o feito permanecer em cartório 

aguardando a data aprazada. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 895403 Nr: 3657-31.2018.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: RENATO ARANTES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - 

OAB:20217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem análise do mérito, nos 

termos do art. 485, I e IV, do CPC. Sem honorários advocatícios, face a 

inexistência de contraditório. Custas processuais pelo embargante, cuja 

condenação mantenho suspensa pelo prazo de 05 anos diante do pedido 

de gratuidade judiciária, que defiro neste ato, nos termos do art. 98, §3º, 

do CPC.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

remeta-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711931 Nr: 6968-40.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELY OLIVEIRA HEITOR DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA REGENTE LTDA, 

IVANILDO SANTOS FONTOURA, ESPOLIO DE OTACILIO RODRIGUES 

FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323, MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA 

- OAB:3497-A/MT, RODRIGO FERNANDO LOPES - OAB:12499-B/MT

 Vistos e examinados.

 O processo foi extinto com a homologação do acordo celebrado entre as 

partes (fls. 290).

 Posteriormente os mesmos apresentaram os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls. 304ss, requerendo que conste da sentença 

proferida a determinação para a expedição de carta de adjudicação.

 Considerando que, embora o pedido referente a adjudicação não tenha 

constado nos itens “a” e “b” dos requerimentos formulados no acordo, 

vê-se do teor do pacto que restou ajustada a adjudicação do imóvel à 

exequente, no primeiro parágrafo de fls. 285.

 Desta feita, visando aperfeiçoar a efetiva prestação jurisdicional e 

encerrar o feito de forma definitiva, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO formulados em conjunto pelas partes, determinando a 

expedição da carta de adjudicação do imóvel mencionado no acordo.

 Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815813 Nr: 1488-42.2016.811.0003

 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: ALTINA PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

c o m  a s  c a u t e l a s  d e 

estilo..........................................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 848818 Nr: 11039-46.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MARTINS DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH GONÇALVES DE ARAÚJO OLIVEIRA, 

GLAUBER RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O

 Vistos e examinados.

 CRISTINA MARTINS DE LIRA ingressou com a presente LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de RUTH GONÇALVES DE ARAÚJO e GLAUBER 

RODRIGUES CARVALHO, afirmando que na sentença proferida os 

requeridos restaram condenados a ressarcirem o valor referente às 

benfeitorias que mesma realizou no imóvel, a serem apurados em 

liquidação de sentença.

 Afirmou que o valor totaliza a quantia de R$24.344,95, colacionando os 

comprovantes de pagamento de fls. 15/51.

 Os requeridos foram intimados e quedaram-se inertes, razão pela qual 

DECRETO a REVELIA dos mesmos.

 Intime-se a parte autora para que apresente a planilha atualizada do 

débito (com correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento feito 

e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação), no prazo legal.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804649 Nr: 16178-13.2015.811.0003

 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: BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, 

HUMBERTO SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Ante todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO 

PROCEDENTE a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (CÓD. 451364) e os 

EMBARGOS DE TERCEIRO (CÓD. 804649) para tornar definitiva a liminar 

que determinou a reintegração da requerente BOSTON PARTICIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS LTDA na posse do imóvel de Matrícula 1.102 do CRI local 

(composta pela Chácara dos Coqueiros, com 12,03 hectares e o Sítio 2L, 

com 9,79 hectares) e JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE IMISSÃO DE 

POSSE (CÓD. 713907). Declaro a extinção dos três processos, com 

julgamento do mérito.Condeno os requeridos da AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE (CÓD. 451364) e dos EMBARGOS DE 

TERCEIRO (CÓD. 804649) ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado de 

cada uma das causas.Condeno o autor da AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE 

(CÓD. 713907) ao pagamento das custas processuais de referido feito, 

bem como honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor 

atualizado que fora dado à causa. Com fulcro no disposto no artigo 98, §

§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas 

e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 

05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento 

de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se 

os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713907 Nr: 9056-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SANTOS, DANIEL FERNANDO, 

ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR, IARA CRUZ, NATANAEL 
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CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO 

PROCEDENTE a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (CÓD. 451364) e os 

EMBARGOS DE TERCEIRO (CÓD. 804649) para tornar definitiva a liminar 

que determinou a reintegração da requerente BOSTON PARTICIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS LTDA na posse do imóvel de Matrícula 1.102 do CRI local 

(composta pela Chácara dos Coqueiros, com 12,03 hectares e o Sítio 2L, 

com 9,79 hectares) e JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE IMISSÃO DE 

POSSE (CÓD. 713907). Declaro a extinção dos três processos, com 

julgamento do mérito.Condeno os requeridos da AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE (CÓD. 451364) e dos EMBARGOS DE 

TERCEIRO (CÓD. 804649) ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado de 

cada uma das causas.Condeno o autor da AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE 

(CÓD. 713907) ao pagamento das custas processuais de referido feito, 

bem como honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor 

atualizado que fora dado à causa. Com fulcro no disposto no artigo 98, §

§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas 

e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 

05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento 

de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se 

os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 443774 Nr: 12443-45.2010.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7111/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20993/O, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 442728 Nr: 11396-36.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA, JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADD CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Decreto a revelia do citado por edital que não compareceu aos autos.

Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial aos revéis citados por edital na pessoa de 

um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440253 Nr: 8920-25.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO BARRETO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT

 Vistos e examinados.

 RECEBO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

123/125, determinando a expedição de ofício para a baixa das hipotecas 

mencionadas no item "a" de fls. 108, devendo os emolumentos serem 

pagos pela parte interessada.

 Após, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 383083 Nr: 11234-80.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTO RURAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE REZENDE - 

OAB:PR/31.064, ALINE REGINA DAS NEVES - OAB:PR/55322, CAIO 

MARCELO REBOUÇAS DE BIASI - OAB:PR/22.370, JULIO ANTONIO 

BARBETA - OAB:38.744, TATIANA YOKOZAWA RUMIATO - 

OAB:PR/29554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24540/PR

 Vistos e examinados.

 Certificou a Sra. Gestora, às fls. 615/617, que o executado foi intimado 

para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, devendo indicar 

providência efetiva e apta à continuidade regular da execução; e que o 

mesmo quedou-se inerte.

 Assim, às fls. 618 foi proferida sentença que determinou a extinção do 

feito e arquivamento dos autos, com fundamento no Provimento 84/2014 

da CGJ.

 A exequente apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, afirmando que a 

sentença é nula por falta da sua intimação pessoal para dar 

prosseguimento ao feito.

 Os embargos não merecem acolhida, na medida em que não se verifica 

da decisão embargada a existência de quaisquer das hipóteses elencadas 

no artigo 1.022 do CPC.

 Ademais, nos termos do disposto no artigo 1º, §1º, do Provimento 

84/2014 da CGJ, a intimação a que se refere o embargante deve ocorrer 

justamente na pessoa do advogado do exequente, como se deu nestes 

autos, não verificando-se qualquer nulidade no ato e certidão da Sra. 

Gestora.

 Deste modo, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

 Todavia, considerando que o artigo 8º dispõe que "encontrados bens de 

propriedade do devedor passíveis de constrição, o credor poderá 

requerer a retomada da execução", embora o exequente tenha se 

manifestado apenas pela busca de bens do devedor, determino que não 

se proceda ao arquivamento do feito até que a providência seja efetivada. 

Todavia, o pedido de fls. 623 deverá ser instruído com o cálculo atualizado 

do débito.

 Intime-se, pois, o exequente, para que, no prazo de 05 dias, carreie aos 

autos os cálculos de atualização, sob pena de arquivamento da execução.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718522 Nr: 13987-97.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICE LOPES FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERENICE CANDIDO CAETANO, JOSÉ 

CAETANO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELISA AUXILIADORA ABREU 

DO NASCIMENTO VIEIRA - OAB:OAB/BA39948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 
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OAB:OAB/MT18950

 desembolso e juros de mora desde a citação. Em relação à devolução dos 

valores da entrada e de corretagem, restou esclarecido na sentença que 

a autora deverá devolver TODOS os valores recebidos dos requeridos em 

razão do contrato. Por fim, não comporta acolhimento o pleito de que deve 

ser ordenado o saneamento das irregularidades das edificações, às 

custas dos requeridos, incluindo eventual demolição; que deve ser 

estipulado o valor a ser pago a título de aluguel pelo período da fruição; 

que a multa rescisória deve ser cumulada com os alugueis, haja vista que 

trata-se de tema não compreendido na demanda (como pode-se bem ver 

da petição inicial apresentada) e que, sendo de interesse da autora, 

deverá ser formulado em ação própria. Por fim, defiro à autora as 

benesses da Justiça Gratuita, podendo haver impugnação da parte 

contrária. Intimem-se as parte desta decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451634 Nr: 6813-71.2011.811.0003

 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: BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANIEL CRUZ, DANIEL FERNANDES, 

MARRON DE TAL, INTEGRANTES DO MOVIMENTO ACAMPAMENTO 13 DE 

OUTUBRO, GILBERTO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/OAB/MT, EDIVILSON JOSE 

GUIMARÃES - OAB:MT/6.534, TIAGO RODRIGUES CUSTODIO - 

OAB:10.693/MT, WELBER COSTA BAIMA - OAB:MT/ 7870

 Ante todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO 

PROCEDENTE a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (CÓD. 451364) e os 

EMBARGOS DE TERCEIRO (CÓD. 804649) para tornar definitiva a liminar 

que determinou a reintegração da requerente BOSTON PARTICIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS LTDA na posse do imóvel de Matrícula 1.102 do CRI local 

(composta pela Chácara dos Coqueiros, com 12,03 hectares e o Sítio 2L, 

com 9,79 hectares) e JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE IMISSÃO DE 

POSSE (CÓD. 713907). Declaro a extinção dos três processos, com 

julgamento do mérito.Condeno os requeridos da AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE (CÓD. 451364) e dos EMBARGOS DE 

TERCEIRO (CÓD. 804649) ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado de 

cada uma das causas.Condeno o autor da AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE 

(CÓD. 713907) ao pagamento das custas processuais de referido feito, 

bem como honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor 

atualizado que fora dado à causa. Com fulcro no disposto no artigo 98, §

§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas 

e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 

05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento 

de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se 

os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 898061 Nr: 4679-27.2018.811.0003

 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: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS EIRELI, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA PESSOA 

JURIDICACONFECÇCAO LOJÃO DO QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - 

OAB:9248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

Por serem tempestivos (fls.52), recebo os embargos de terceiro, 

determinando a citação da embargada.

Considerando que a embargada é massa falida, determino a intimação da 

Administradora Judicial para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre 

o pedido de antecipação de tutela.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que também 

se manifeste, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427963 Nr: 10194-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: LIDERANCA ESCRITORIO CONTABIL LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL, MARCELO DA SILVA LIMA, BANCO DO BRASIL 

S/A, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da 4ª Vara Cível

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 

44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Acolho o pedido formulado pelo administrador judicial, às fls. 692 dos 

autos, determinando a avaliação dos bens arrecadados.

 Com a juntada do laudo de avaliação, que deverá ocorrer no prazo 

máximo de 10 dias, intimem-se a falida e os credores para que, querendo, 

manifestem-se no prazo de 05 dias.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo 

legal, manifeste-se sobre o laudo de avaliação, bem como acerca do 

pedido de alienação dos bens.

 Na sequência, tornem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426956 Nr: 9080-84.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ELISA BUSANELLO, MARCELO DA SILVA LIMA, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCO S.A., 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO, BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A, 

SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Acolho o pedido formulado pelo administrador judicial, às fls. 965 dos 

autos, determinando a avaliação dos bens arrecadados.

 Com a juntada do laudo de avaliação, que deverá ocorrer no prazo 

máximo de 10 dias, intimem-se a falida e os credores para que, querendo, 

manifestem-se no prazo de 05 dias.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo 

legal, manifeste-se sobre o laudo de avaliação, bem como acerca do 

pedido de alienação dos bens arrecadados através de leilão, como 

requereu o administrador judicial.
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 Na sequência, tornem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 316862 Nr: 5833-08.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO MACARINI, MANOEL DA 

ASSUNCAO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727354 Nr: 8235-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON GOMES VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:OAB/MT 

12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824706 Nr: 4514-48.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Bruno Neto - 

OAB:OAB/MG.83.714

 Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para CONDENAR o 

requerido ao pagamento do débito indicado na inicial, no valor de 

R$9.713,08, atualizado com correção monetária pelo INPC desde a 

propositura da demanda e juros de mora de 1% desde a citação. Declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto 

no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com fulcro no disposto no artigo 

98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência 

for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 

05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento 

de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se 

os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 755174 Nr: 10398-29.2014.811.0003

 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: GILSON MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO MORAES LINS, VANESSA BORGES 

LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR o requerido a 

ressarcir ao autor a quantia que recebeu deste em razão da compra e 

venda desfeita, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de 

sentença, com a somatória dos valores cujos pagamentos restaram 

comprovados às fls. 34, 36 e 41/74 dos autos, atualizados com correção 

monetária desde cada quitação e juros de mora a partir da citação do 

espólio. Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Tendo o 

autor decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 

86, §único, do CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que 

se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 898182 Nr: 4711-32.2018.811.0003

 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: ODONI FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA GARCIA ALIMENTOS ME, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

Por serem tempestivos (fls.52), recebo os embargos de terceiro, 

determinando a citação da embargada.

Considerando que a embargada é massa falida, determino a intimação da 

Administradora Judicial para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre 

o pedido de antecipação de tutela.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que também 

se manifeste, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 839028 Nr: 8334-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 a que se referem. Por fim, também não comporta acolhimento o pedido da 
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parte impugnada, para que a prova pericial nos autos 815331 e 815332 

seja aproveitada para este processo, haja vista que não há identidade 

suficiente nas demandas que permita a prova emprestada. Conforme se 

infere dos autos, a presente impugnação tem por objeto apuração de 

débito existente entre ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA e GUILHERME 

AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER, estando apensa ao processo de 

recuperação judicial destes últimos. De outra banda, os feitos 815331 e 

815332 tratam-se de impugnações de créditos referentes a relações 

negociais travadas entre ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA e ALEXANDRE 

AUGUSTIN. Desta forma, resta inconteste que, ao contrário do que 

afirmam os impugnados, as relações jurídicas não são as mesmas: uma 

diz respeito à ALEXANDRE e outra à GUILHERME, pessoas diferentes, 

com relações diferentes e, inclusive, com processos de recuperação 

judicial diferentes. Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado pelos 

impugnados às fls. 1199. Determino a intimação das partes desta decisão, 

e para o depósito dos honorários periciais devidos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, prosseguindo-se o feito nos termos da decisão exarada às fls. 

1181/1183. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711574 Nr: 6592-54.2012.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, JULIO 

MARIA DE ASSIS HENRIQUES, SOTREQ S/A, BANCO CATERPILLAR S.A - 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE, 

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CAIADO PNEUS LTDA, CENTRO 

OESTE ASFALTOS LTDA, BANCO RURAL S/A, BANCO DO BRASIL S.A, 

SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DE SEGUROS DPVAT S/A, ALFER 

TRANSPORTES LTDA, VOTORANTIM CIMENTOS S/A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, BANCO BRADESCO S/A, CAVALCA CONSTRUÇÕES E 

MINERAÇÃO LTDA, MOACIR KERSCHNER, VALMIR ROSA DE SOUZA, 

JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR, J MARQUES INDÚSTRIA DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, Raquel Martins Krusquevis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da 4ª Vara Cível

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES - OAB:13440-A/MT, 

ANDRÉA NATASHA REVELY GONZALEZ - OAB:OAB/SP 238.417, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, 

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - OAB:10309, CLAUDIA LOPES 

FONSECA - OAB:OAB/SP 151683, CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:OAB/SP 30650, DARCI NADAL - OAB:OAB/SP 30.731, DIRCEU 

MARCELO HOFFMANN - OAB:16538, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS 

- OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848/MT, 

Flavia Almeida Moura di Latella - OAB:OAB/MG 109.730, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT13842A, JANE RESINA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:4.504, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O, JOAQUIM FÁBIO MIELL CAMARGO - OAB:2680, LARISSA 

AGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:MT/9196, LEONARDO BRUNO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:8617, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63440, MARIA APARECIDA K. CAETANO - OAB:64585, 

MARIA NILCE MOTA - OAB:OAB/SP 136663, MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134, MAURICIO DALBARAN DE CASTRO 

RIBAS - OAB:32.937/GO, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - 

OAB:8798-A, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, ROGERIO 

APARECIDO SALES - OAB:SP/153621, SERGIO GONZALEZ - 

OAB:OAB/SP106130, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956, TELMA VALERIA C. MARCON - OAB:6.355/MS, 

WAGNER SHIMOSAKAI - OAB:MT/10386 - B, WAGNER TOSHIO 

SHIMOSAKAI - OAB:10386B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Souza Salles Junior 

- OAB:6716/MT

 Vistos e examinados.

 Acolho o pedido formulado pelo administrador judicial, nos itens 1 a 3 de 

fls. 3106/3107.

 Intime-se o representante legal da recuperanda para que, no prazo de 10 

dias, manifeste-se acerca das petições dos credores que aportaram aos 

autos (fls. 2891, 2908, 2948 e 2955), apresentando os comprovantes de 

quitação das obrigações constantes do plano de recuperação judicial que 

se venceram a partir de junho/2017.

 Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 10 dias, apresente ao 

administrador judicial a documentação relacionada no item 2 de fls. 3107, 

referente ao período compreendido entre novembro/2017 a abril/2018; e 

que, após maio/2018, passe a fornecer referida documentação 

mensalmente ao administrador judicial.

 Com o atendimento das determinações contidas nesta decisão, ou 

decorrido prazo sem que a recuperanda e seu representante legal tenham 

se manifestado nos autos, dê-se nova vista do feito ao administrador 

judicial, para que manifeste-se no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 888330 Nr: 1126-69.2018.811.0003

 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: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CAETANO MUZZI - 

OAB:OAB/MG 21997, JOAO VICTOR MARTINS - OAB:OAB/MG 130559, 

TIAGO MUZZI - OAB:OAB/MG 71874

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo..............................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 897332 Nr: 4473-13.2018.811.0003

 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: ARLETE TRICHES, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONFECCÕES LOJÃO DO 

QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGLISTONE SOARES MIRANDA - 

OAB:13045/MT, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

Por serem tempestivos (fls.52), recebo os embargos de terceiro, 

determinando a citação da embargada.

Considerando que a embargada é massa falida, determino a intimação da 

Administradora Judicial para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre 

o pedido de antecipação de tutela.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que também 

se manifeste, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764819 Nr: 15737-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA EPP, 

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, ANA 

PAULA GARCIAS DA SILVA CUNHA, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO 
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BRASIL S/A, BANCO DA AMAZONIA S.A, BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/O, EMILIA CARLOTA 

G VIELA - OAB:OBA/MT 13206, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - 

OAB:OAB MT-13.810, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 A recuperanda teve sua falência decretada às fls. 2373/2375.

 A administradora judicial apresentou o relatório de falência às fls. 

2428/2437, e posteriormente formulou requerimentos para a alienação de 

veículos arrecadados, na modalidade venda direta, pela maior proposta, 

enfatizando a necessidade da medida em razão da falta de segurança nos 

locais onde encontram-se guardados os bens (fls. 2443/2445 e 

2449/2452).

 O Ministério Público opinou pelo acolhimento dos pedidos de alienação dos 

veículos, formulados pela administradora judicial (fls. 2470).

 Deste modo, considerando os relevantes fatos noticiados pela 

administradora judicial, concernentes à falta de segurança na guarda dos 

bens; e tendo em conta, ainda, a manifestação favorável do órgão 

ministerial, AUTORIZO A ALIENAÇÃO dos veículos arrecadados, na 

modalidade de venda direta, pelas propostas apresentadas nos autos, 

devendo a administradora judicial carrear ao feito toda a documentação 

referente ao procedimento de alienação, efetuando o depósito dos valores 

auferidos na transação em conta judicial vinculada aos autos.

 No que tange aos embargos de declaração de fls. 2480/2485, onde a 

embargante sustenta a existência de contradição no julgado, por ter se 

consignado ausência de boa-fé durante o processo de recuperação 

judicial, RECEBO e DOU PROVIMENTO aos mesmos, para alterar este 

ponto da decisão embargada, registrando que não se verifica a ausência 

de boa-fé da recuperanda ao requerer a decretação da sua falência ante 

a impossibilidade de soerguimento.

 No mais, intime-se a administradora judicial para que, no prazo de 15 dias, 

apresente a relação de credores mencionadas na certidão de fls. 2487.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 83182 Nr: 18444-66.1998.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: TRITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONFECCÕES LOJÃO DO 

QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR KRUTZSCH - 

OAB:6568/SC, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

 Diante do teor da certidão de fls. 1012, por cautela, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO de fls. 795/796, até que 

sejam identificados, "dentro o rol dos imóveis arrecadados, quais foram 

objeto de recurso e para quais se operaram os efeitos do trânsito em 

julgado da decisão" e certificado a respeito, como requereu a 

administradora judicial às fls. 797 dos autos.

Determino, ainda, a intimação da administradora judicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do teor da petição que aportou 

às fls. 801/1011 dos autos.

 Após, sendo o caso, dê-se vista dos autos para manifestação ministerial, 

no prazo legal.

 Na sequência, tornem conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 340660 Nr: 8808-66.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL SALEH CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.F.C COMERCIAL AGRICOLA LTDA 

(SCHIMIDT TRATORES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - 

OAB: MT/5.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO, OAB/MT 

24589/O, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os 

autos que se encontram com carga desde o dia 14/06/2018, SOB PENA de 

busca e apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM 

COMO expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427041 Nr: 9189-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BUSANELLO LOGISTICA TRANSPORTES LTDA ME, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A., REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MT11876-A, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11242, 

MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MT9708A, MARLI 

TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134, REINALDO CAMARGO 

DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Acolho o pedido formulado pelo administrador judicial, às fls. 1093/1095 

dos autos, determinando a avaliação dos bens arrecadados.

 Observe-se o endereço indicado às fls. 1094.

Com a juntada do laudo de avaliação, que deverá ocorrer no prazo máximo 

de 10 dias, intimem-se a falida e os credores para que, querendo, 

manifestem-se no prazo de 05 dias.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo 

legal, manifeste-se sobre o laudo de avaliação, bem como acerca do 

pedido de alienação dos bens arrecadados, como requereu o 

administrador judicial.

 Na sequência, tornem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 843658 Nr: 9573-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO das partes para que, querendo, manifestem-se sobre a 

juntada de cálculos no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 895521 Nr: 3698-95.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIZOEL IZIDORO DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, ODACIR MARTINS SANTEIRO - OAB:OABGO 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 442728 Nr: 11396-36.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA, JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADD CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 66/67.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 707167 Nr: 1923-55.2012.811.0003

 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: LUIZ HENRIQUE LIMA BOTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Decreto a revelia do citado por edital que não compareceu aos autos.

Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um 

dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 792312 Nr: 11218-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MARTINS DA SILVA, LUCIANO MARTINS DA 

SILVA, LEANA APARECIDA LODI, MARCOS PAULO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LUIZ GONZAGA, GILBERTO BRAZ 

DE O SANTOS, MARINA ALEXANDRINA DA SILVA, JOSE RONALDO 

BORGES, MARIA MADALENA DE MELO BORGES, ANDERSON HERBERT 

JARDIM, ELAINE SACOMANE JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Decreto a revelia do citado por edital que não compareceu aos autos.

Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um 

dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 707167 Nr: 1923-55.2012.811.0003

 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: LUIZ HENRIQUE LIMA BOTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 107/108.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 707167 Nr: 1923-55.2012.811.0003

 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: LUIZ HENRIQUE LIMA BOTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Considerando o alerta emitido pelo sistema Apolo, de que há documento 

pendente de juntada a estes autos, devolvo o feito a serventia para que 

tornem-me conclusos após ser realizada a devida juntada.

Registro que a medida se faz necessária diante da possibilidade do 

documento novo vir a alterar a decisão judicial a ser proferida.

Consigno que, sendo o caso, antes de proceder com a nova conclusão 

dos autos, deverá a serventia observar as disposições contidas no art. 

1232 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 792312 Nr: 11218-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MARTINS DA SILVA, LUCIANO MARTINS DA 

SILVA, LEANA APARECIDA LODI, MARCOS PAULO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LUIZ GONZAGA, GILBERTO BRAZ 

DE O SANTOS, MARINA ALEXANDRINA DA SILVA, JOSE RONALDO 

BORGES, MARIA MADALENA DE MELO BORGES, ANDERSON HERBERT 

JARDIM, ELAINE SACOMANE JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e Examinados.

 Expeça-se mandado de citação, já deferido às fls. 82.

 No mais, defiro a busca de endereço requerida, observando-se os dados 

indicados às fls. 83/84.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 792312 Nr: 11218-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MARTINS DA SILVA, LUCIANO MARTINS DA 

SILVA, LEANA APARECIDA LODI, MARCOS PAULO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LUIZ GONZAGA, GILBERTO BRAZ 

DE O SANTOS, MARINA ALEXANDRINA DA SILVA, JOSE RONALDO 

BORGES, MARIA MADALENA DE MELO BORGES, ANDERSON HERBERT 

JARDIM, ELAINE SACOMANE JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de citação por edital do requerido uma vez que compete 

à parte promover as diligências necessárias no sentido de fornecer ao 

Poder Judiciário os meios hábeis para a efetiva e célere entrega da 

prestação jurisdicional. In casu, a demandante não comprovou que o réu 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, haja vista que inexiste nos 

autos qualquer documento a comprovar tal assertiva. Ressalta-se, 

também, que a citação por edital é restrita aos casos enumerados no 

artigo 231 do CPC.

Manifeste-se o autor, acerca do prosseguimento do feito, em dez dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 772089 Nr: 3215-70.2015.811.0003

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON FRANCISCO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, considerando a ausência de pressupostos de constituição 

válida e regular, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.Segue em anexo, 

comprovante de remoção de restrição do Sistema Renajud.Custas a cargo 

da parte autora se houver. Sem honorários advocatícios.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 768497 Nr: 1494-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M COMBUSTIVEIS LTDA (AUTO POSTO BR 364)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS PFEIFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Decreto a revelia do citado por edital que não compareceu aos autos.

Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um 

dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744875 Nr: 4877-06.2014.811.0003

 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: EMILIA DE ASSIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, FAI FINANCEIRA 

AMERICANAS ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos e Examinados.

 Verifica-se que a parte autora requereu seja a demandada intimada a dar 

baixa do gravame do veículo, após a quitação do débito.

 Devidamente intimado, o Banco informou a realização da baixa e requereu 

a extinção do feito.

 Acerca a manifestação de fls. 174, manifeste-se a parte contrária, no 

prazo legal e, após, conclusos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798131 Nr: 13522-83.2015.811.0003

 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: ANDERSON FERNANDES GARCETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 

2018 às 15:00 horas, tendo em vista que este magistrado estará afastado 

da jurisdição no dia 10/07/2018.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 890184 Nr: 1775-34.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELI FELICIANO SPRENGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNNIROYAL QUIMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ AI9DAR ALVES - 

OAB:23010-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO DE JESUS PINTO - 

OAB:131776-SP

 Vistos e examinados.

 Diante da ausência da testemunha, determino a imediata devolução da 

carta precatória ao juízo deprecante com as nossas homenagens de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735793 Nr: 15283-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA DE LIMA MAGGI 

SCHEFFER - OAB:14.728/MT, HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dra. THAYLANE BENEVIDES DA SILVA, OAB/MT 23479/O, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 05/06/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825457 Nr: 4796-86.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFOGRAF PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 

- ME, ANILTON NEVES DA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Decreto a revelia do citado por edital que não compareceu aos autos.

Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial aos revéis citados por edital na pessoa de 

um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729203 Nr: 9917-03.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAINARDI E CIA LTDA-ME, ILTO JOSE 

MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Decreto a revelia do citado por edital que não compareceu aos autos.

Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial aos revéis citados por edital na pessoa de 

um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 768497 Nr: 1494-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M COMBUSTIVEIS LTDA (AUTO POSTO BR 364)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS PFEIFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Concedo o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para o prosseguimento do 

feito, em dez dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825457 Nr: 4796-86.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFOGRAF PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 

- ME, ANILTON NEVES DA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 64.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILTON DE SOUZA BARBOSA (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: 1004839-35.2018.8.11.0003. 

AUTOR: JUVENILTON DE SOUZA BARBOSA 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: 1004959-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR INOCENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004959-15.2017.8.11.0003 AUTOR: ALTAIR INOCENCIO 

Advogado do(a) AUTOR: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - 

MT0021669A RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado 

do(a) RÉU: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP0192649A DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002839-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA SILVA WAGNER ARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002839-96.2017.8.11.0003 AUTOR: CARLA ADRIANA 

SILVA WAGNER ARIAS Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE MORAES 

VIANA - MT19177/O RÉU: BANCO BRADESCO SA Advogado do(a) RÉU: 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010467-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEMENTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NGM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (RÉU)

M. G. DE OLIVEIRA NUNES MANOEL - ME (RÉU)

NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

CICERO EDMILSON FERREIRA FEITOSA OAB - DF57624 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010467-39.2017.8.11.0003 AUTOR: MARIA CLEMENTE 

DE SOUZA Advogados do(a) AUTOR: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - MT18425/O, ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - 

MT14423/O RÉU: NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, M. G. 

DE OLIVEIRA NUNES MANOEL - ME, NGM PRESTADORA DE SERVICOS 

LTDA Advogado do(a) RÉU: CICERO EDMILSON FERREIRA FEITOSA - 

DF57624 Advogado do(a) RÉU: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

MT19369/O Advogado do(a) RÉU: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

MT19369/O DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 
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PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008558-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUSSOIS THERMITUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008558-59.2017.8.11.0003 AUTOR: DUSSOIS 

THERMITUS Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

MT19177/O RÉU: VIVO S.A. Advogado do(a) RÉU: AMANDA BARBARA 

DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O DECISÃO Vistos e examinados. 

Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento 

nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto 

às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002381-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINO JORGE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002381-45.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ANTONINO 

JORGE FERNANDES Advogado do(a) REQUERENTE: ALBERTO PERGO 

CHILANTE - MT0012995S REQUERIDO: KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: FABIANO RODRIGUES 

COSTA - GO21529 DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do 

Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009586-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLLA CRISTINA BEZERRA ASSIS DE SOUZA (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)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009586-62.2017.8.11.0003 AUTOR: PABLLA CRISTINA 

BEZERRA ASSIS DE SOUZA Advogado do(a) AUTOR: LUCAS RODER DE 

PAULA - MT23934/O RÉU: UNIC EDUCACIONAL LTDA Advogado do(a) 

RÉU: DANIELA CABETTE DE ANDRADE - MT0009889A-B DECISÃO Vistos 

e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007274-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A DE SOUZA MATOS OLIVEIRA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007274-16.2017.8.11.0003 AUTOR: A DE SOUZA 

MATOS OLIVEIRA - EPP Advogado do(a) AUTOR: ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA - MT0012452S RÉU: BRDU SPE VERMONT LTDA Advogado 

do(a) RÉU: JOÃO CARLOS POLISEL - MT0012909A DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 
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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: 1003664-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO AMERICO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003664-74.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: AMERICO COMERCIO 

DE COLCHOES LTDA - ME, CARLOS ROBERTO AMERICO Vistos e 

examinados. Defiro o pedido retro, proceda-se com a consulta via sistema 

RENAJUD. Com os resultados, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações QBD0944 MT HONDA/BIZ 125 ES 2013 2013 

AMERICO COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME Não ui-button ui-button 

OBO2696 MT CHEVROLET/MONTANA LS 2013 2013 AMERICO C. DE C. 

LTDA ME Sim ui-button ui-button ABN1027 PR VW/FUSCA 1986 1986 

CARLOS ROBERTO AMERICO Não ui-button ui-button pp1pp 

RestringirLimpar lista RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line Usuário: 

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 22/06/2018 - 16:45:23 

Veículo/Informações RENAVAM Placa OBO2696 Ano Fabricação 2013 

Ano Modelo 2013 Chassi 9BGCA80X0DB290034 Marca/Modelo 

C H E V R O L E T / M O N T A N A  L S  R e s t r i ç õ e s  R E N A V A M 

ALIENACAO_FIDUCIARIA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006205-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PIRES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Luzia Pereira da Cruz (RÉU)

Walkyria Leão Ferreira (RÉU)

PETRONIO FERREIRA (RÉU)

ROSEMARY MALUF F VICTORIO (RÉU)

Wesder Alves Ferreira (RÉU)

CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006205-46.2017.8.11.0003. 

AUTOR: ANTONIO PIRES MOREIRA RÉU: CANDEMAR CECILIO FECHNER 

VICTORIO, ROSEMARY MALUF F VICTORIO, PETRONIO FERREIRA, 

WALKYRIA LEÃO FERREIRA, WESDER ALVES FERREIRA, LUZIA PEREIRA 

DA CRUZ Vistos e examinados. Defiro o pedido retro, proceda-se com a 

busca do endereço do réu. Com os resultados, manifeste-se a parte 

autora, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. CPF/CNPJ: 007.956.151-91 Nome do contribuinte: 

PETRONIO FERREIRA Tipo logradouro Endereço: R LUIS DE MATOS 

Número: 431 Complemento: Bairro: CIDADE ALTA Município: CUIABA UF: 

MT CEP: 78030-395 Telefone: Fax: INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 003.748.901-10 Nome do 

contribuinte: CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO Tipo logradouro 

Endereço: AV. TIRADENTES Número: 470 Complemento: Bairro: AMAMBAI 

Município: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79090-000 Telefone: Fax: 

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais 

CPF/CNPJ: 294.395.151-04 Nome do contribuinte: ROSEMARY MALUF F 

VICTORIO Tipo logradouro Endereço: AV TIRADENTES Número: 470 

Complemento: Bairro: AMAMBAI Município: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 

79090-000 Telefone: Fax:

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000199-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO FERREIRA SOBRINHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000199-86.2018.8.11.0003 AUTOR: VIRGILIO FERREIRA 

SOBRINHO Advogado do(a) AUTOR: RÉU: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado do(a) RÉU: KALIANDRA 

ALVES FRANCHI - BA0014527A DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 409 de 640



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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003461-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DA SILVA CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003461-78.2017.8.11.0003 AUTOR: NIVALDO DA 

SILVA CAVALCANTE Advogado do(a) AUTOR: EUNICE DE SOUZA - 

GO7777 RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Advogado do(a) RÉU: MARCOS 

CALDAS MARTINS CHAGAS - MG0056526A DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002121-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA GUIMARAES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSMAR TEODORO ROSA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002121-36.2016.8.11.0003 AUTOR: JULIANA PEREIRA 

GUIMARAES - ME Advogado do(a) AUTOR: IGOR GIRALDI FARIA - 

MT0007245A RÉU: LUSMAR TEODORO ROSA - ME Advogado do(a) RÉU: 

SOILA JORDANA PEREIRA - MT21780/O DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008027-70.2017.8.11.0003

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:

THAIANE NAIARA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008027-70.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - SP31618 

REQUERIDO: THAIANE NAIARA OLIVEIRA SANTOS Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010150-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Marli Batista Rodrigues (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (RÉU)

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010150-41.2017.8.11.0003 AUTOR: MARLI BATISTA 

RODRIGUES Advogado do(a) AUTOR: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - MT6209/O RÉU: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, UNIÃO 

FEDERAL/FAZENDA NACIONAL Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007010-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT11136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSEMIRO CALDEIRA DA SILVA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ARAUJO JUNIOR OAB - RJ137438 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007010-96.2017.8.11.0003 AUTOR: PAULO PEREIRA DE 

SOUZA Advogado do(a) AUTOR: ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - 

MT11136/O RÉU: CASSEMIRO CALDEIRA DA SILVA & CIA LTDA - EPP 

Advogado do(a) RÉU: ROBERTO ARAUJO JUNIOR - RJ137438 DECISÃO 

Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. DE SOUZA FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000555-81.2018.8.11.0003 REQUERENTE: I. F. DE 

SOUZA FREITAS - ME Advogados do(a) REQUERENTE: GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - MT0013047A, FAUSTO DEL CLARO 

JÚNIOR - MT11843-O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA 

BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000062-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA ALVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000062-07.2018.8.11.0003 AUTOR: LINDINALVA 

ALVES DE ARRUDA Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - MT0012903A 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009927-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA SILVA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009927-88.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ISABEL 

CRISTINA SILVA MENDONCA Advogado do(a) REQUERENTE: SHIRLEY 

FATIMA ZAMAR - MT4310/A REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA 

BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000559-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000559-21 .2018 .8 .11 .0003  REQUERENTE: 

RICHARDSON MARCELO FREDDO Advogado do(a) REQUERENTE: 

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - MT0021669A REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos 

e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009391-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GRISOSTOMO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009391-77.2017.8.11.0003 AUTOR: LUIS GRISOSTOMO 

DE CASTRO Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO JOSE GALDINO - 

MT14575/O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - MT0020191S 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000338-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000338-72.2017.8.11.0003 AUTOR: DEBORA PEREIRA 

RODRIGUES Advogado do(a) AUTOR: CELIO PAIAO - MT0018145S RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado 

do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009325-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009325-97.2017.8.11.0003 AUTOR: DARCI GOMES 

Advogados do(a) AUTOR: FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR - MT11843-O, 

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - MT0013047A RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Advogado do(a) RÉU: SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - MT0014258S-A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se 

a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003075-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ELIAS BATISTA REPOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. S. ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORES ''AB'' DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003075-48.2017.8.11.0003 AUTOR: ANDRE ELIAS 

BATISTA REPOLI Advogados do(a) AUTOR: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - MT0005957S, VILSON CIRILO DE REZENDE - MT21733/O RÉU: M. 

G. S. ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORES ''AB'' DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME Advogado do(a) RÉU: ROBERTA SILVA 

BEZERRA RODRIGUES - MT0019829A DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009478-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTIDIO ALVES DE CERQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009478-33.2017.8.11.0003 AUTOR: ANTIDIO ALVES DE 

CERQUEIRA Advogado do(a) AUTOR: MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA 

PORTELA - MT0007387A RÉU: OI MÓVEL S/A Advogado do(a) RÉU: 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005441-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005441-60.2017.8.11.0003 AUTOR: BEATRIZ 

TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI Advogado do(a) AUTOR: PAULO 

SERGIO DANIEL - MT0009173A-B RÉU: TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a 

serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000693-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ANTONIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000693-48.2018.8.11.0003 AUTOR: LUCILA ANTONIA 

DE ARRUDA Advogado do(a) AUTOR: BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO 

- MT0018396A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005776-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005776-16.2016.8.11.0003 AUTOR: FERNANDO 

RODRIGUES DOS ANJOS Advogado do(a) AUTOR: LUAMAR 

NASCIMENTO CANUTO - MT16660/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-A DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009665-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ULYSEU DA ROCHA REZENDE NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009665-41.2017.8.11.0003 AUTOR: ULYSEU DA 

ROCHA REZENDE NETO Advogado do(a) AUTOR: PRISCILA SANTOS 

RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - MT0018022A RÉU: FERNANDO FRANCA 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a 

serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003082-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENAIDE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003082-06.2018.8.11.0003 AUTOR: ROSENAIDE 

RIBEIRO DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: SARAH BEZERRA SCHEFFER 

- MT24291/O-O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002196-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES LORRANA DAS NEVES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002196-41.2017.8.11.0003 AUTOR: TAMIRES 

LORRANA DAS NEVES SOARES Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE 

MORAES VIANA - MT19177/O RÉU: NATURA COSMÉTICOS S.A Advogado 

do(a) RÉU: FABIO RIVELLI - MT0019023A DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006863-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR MACHADO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006863-70.2017.8.11.0003 REQUERENTE: VALDEMAR 

MACHADO DE FREITAS Advogado do(a) REQUERENTE: JOSINEI SILVA 

CARVALHO - MT22647/O REQUERIDO: AUTO CAMPO COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: GILMEIRE SANTOS 

MONTEIRO - MT0015701A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a 

serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002106-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002106-96.2018.8.11.0003 AUTOR: CARLOS 

ALEXANDRE DA CRUZ TEODORO Advogado do(a) AUTOR: SARAH 

BEZERRA SCHEFFER - MT24291/O-O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a 

serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 
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cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000033-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000033-54.2018.8.11.0003 REQUERENTE: EVERTON 

NEVES DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON NEVES 

DOS SANTOS - MT15257 REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: JESSICA KAROLINE DE 

SOUZA RODRIGUES - MT21756/O DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010249-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS NUNES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010249-11.2017.8.11.0003 AUTOR: DOUGLAS NUNES 

CARDOSO Advogado do(a) AUTOR: KLEYSLLER WILLON SILVA - 

MT23307/O-O RÉU: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Advogado do(a) RÉU: ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR 

- PR0020062A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 
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cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003158-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES LOUREDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LOUREDO FILHO OAB - MT0015840A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003158-64.2017.8.11.0003 REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES LOUREDO GOMES Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

LOUREDO FILHO - MT0015840A REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. 

Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT0013245S-A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a 

serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005616-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE ARAUJO MATIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005616-54.2017.8.11.0003 AUTOR: LIDIANE ARAUJO 

MATIAS Advogado do(a) AUTOR: FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - 

MT0014896A RÉU: VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME 

Advogado do(a) RÉU: MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - 

MT0009652S-O DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 
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cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001707-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA ANTONIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001707-67.2018.8.11.0003 AUTOR: DURVALINA 

ANTONIA DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: SAMIR BADRA DIB - 

MT0005205S RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008389-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JR SOLUCOES EM FINANCAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008389-72.2017.8.11.0003 AUTOR: JR SOLUCOES EM 

FINANCAS LTDA - EPP Advogado do(a) AUTOR: WELSON GAIVA MARINO 

- MT0014033A-O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1002844-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002844-84.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JESSICA 

NIERI Advogado do(a) REQUERENTE: PABLO CORTEZ LOI - MT0011152A 

REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010400-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVARO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

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:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010400-74.2017.8.11.0003 AUTOR: JOSE ALVARO 

PEREIRA DA SILVA Advogados do(a) AUTOR: JEFERSON LEANDRO 

FULONI CARVALHO - MT17081/B-B, EDGARD GOMES DE CARVALHO - 

MT10143/O RÉU: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. Advogado 

do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010478-68.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010478-68.2017.8.11.0003 AUTOR: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado do(a) AUTOR: DIANARU 

DA SILVA PAIXAO - MT0010105A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a 

serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010027-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA (AUTOR)

JOSE DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT0012919A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010027-43.2017.8.11.0003 AUTOR: MARIA DO CARMO 

ALVES BARBOSA, JOSE DIAS DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: 

INGRYDYS HANANDA MINGOTI - MT0019871A Advogado do(a) AUTOR: 

INGRYDYS HANANDA MINGOTI - MT0019871A RÉU: BRDU SPE VERMONT 

LTDA Advogado do(a) RÉU: HELIO NISHIYAMA - MT0012919A DECISÃO 

Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002935-77.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAS DA SILVA TORRES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002935-77.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JHONATAS 

DA SILVA TORRES DE AQUINO Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO 

AMARAL DE FREITAS - MT0015476A REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264/O DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000286-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE SANTOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000286-42.2018.8.11.0003 AUTOR: CRISLAINE 

SANTOS SANTANA Advogado do(a) AUTOR: CELIO PAIAO - MT0018145S 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - MT0020191S 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000490-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A DE SOUZA MATOS OLIVEIRA - EPP (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000490-86.2018.8.11.0003 AUTOR: A DE SOUZA 

MATOS OLIVEIRA - EPP Advogado do(a) AUTOR: ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA - MT0012452S RÉU: BRDU SPE VERMONT LTDA Advogado 

do(a) RÉU: JOÃO CARLOS POLISEL - MT0012909A DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000941-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000941-14 .2018 .8 .11 .0003  REQUERENTE: 

AUXILIADORA SILVA BISPO Advogado do(a) REQUERENTE: SABRINA DA 

SILVA GONCALVES - MT15529/O REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010057-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS MANHANI LTDA - ME (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT0010254S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010057-78.2017.8.11.0003 AUTOR: INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COUROS MANHANI LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR: 

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO - MT0010254S RÉU: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado do(a) RÉU: DECISÃO 

Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000187-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000187-72.2018.8.11.0003 REQUERENTE: WEVERSON 

ANDRADE DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS 

DE OLIVEIRA - MT5958 REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. Advogado 

do(a) REQUERIDO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - MT0018017S DECISÃO 

Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009336-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TICKET SERVICOS SA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009336-29.2017.8.11.0003 AUTOR: SUPERCENTER 

SUPERMERCADOS LTDA - EPP Advogado do(a) AUTOR: EDMAR PORTO 

SOUZA - MT0007250A RÉU: TICKET SERVICOS SA Advogado do(a) RÉU: 

FABIO RIVELLI - MT0019023A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se 

a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005267-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONIZIO JACO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005267-51.2017.8.11.0003 AUTOR: NACIONIZIO JACO 

DA SILVA FILHO Advogado do(a) AUTOR: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - MT10083/O RÉU: KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Advogado do(a) RÉU: FABIANO RODRIGUES COSTA 

- GO21529 DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001985-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FATIMA CARLOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001985-68.2018.8.11.0003 REQUERENTE: LUCIENE 

FATIMA CARLOTO Advogado do(a) REQUERENTE: VALERIA DIAS 

CARDOSO - MT21850/O REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Advogados do(a) REQUERIDO: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - MG0063440A, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

MG0109730A Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002684-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PABLO CORREA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002684-59.2018.8.11.0003 AUTOR: LUAN PABLO 

CORREA SANTOS Advogado do(a) AUTOR: DIEGO CARVALHO ALVES - 

MT19750/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000241-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES OAB - MT21607/O-O (ADVOGADO)

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000241-38.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ANDRE 

HENRIQUE ALVES PELISARO Advogados do(a) REQUERENTE: DANIELA 

ALEXANDRINA DAS NEVES - MT21607/O-O, JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - MT15290/O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA 

BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000230-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SILVA HERMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000230-09.2018.8.11.0003 AUTOR: LUCIA SILVA 

HERMES Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

MT19177/O RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Advogado do(a) 

RÉU: DANIELA CABETTE DE ANDRADE - MT0009889A-B DECISÃO Vistos 

e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009165-72.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA EUNICE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL VITO OAB - MT0019830A-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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009165-72.2017.8.11.0003 REQUERENTE: MARTHA 

EUNICE GUIMARAES Advogado do(a) REQUERENTE: EDIVAL VITO - 

MT0019830A-O REQUERIDO: OI S/A Advogado do(a) REQUERIDO: 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010564-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010564-39.2017.8.11.0003 AUTOR: ROGERIO DA 

SILVA COIMBRA Advogado do(a) AUTOR: JANIELLY LOPES DOS 

SANTOS - MT19882/O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005147-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SOUZA DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005147-42.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

REQUERIDO: MANOEL SOUZA DAS NEVES Vistos e examinados. Defiro o 

pedido retro, proceda-se com a busca via sistema INFOJUD. Com a juntada 

das informações, manifeste-se a parte autora, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO 

JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 

778.960.841-04 Nome do contribuinte: MANOEL SOUZA DAS NEVES Tipo 

logradouro Endereço: MASCARENHAS DE MORAES Número: 66 

Complemento: Bairro: V MARILEI Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 

78705-200 Telefone: Fax:

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003553-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LERIANO ALVES MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003553-22.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDVALDO PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: LERIANO 

ALVES MONTEIRO 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 07 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. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004036-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO AUGUSTO SECCO REZENDE (AUTOR)

ANA LUIZA SECCO REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE BISOGNIN - ME (RÉU)

ADM DO BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004036-52.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LEONARDO AUGUSTO SECCO REZENDE, ANA LUIZA SECCO 

REZENDE RÉU: REJANE BISOGNIN - ME, ADM DO BRASIL LTDA 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 07 de agosto de 

2018, às 10:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004625-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CASSIO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004625-44.2018.8.11.0003. 

AUTOR: WESLEY CASSIO NUNES DA SILVA RÉU: BANCO HONDA S/A. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 433 de 640



documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

09 de agosto de 2018, às 10:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência Analisando os autos, entendo que o pleito não merece prosperar. 

Isto porque, a mera propositura de ação revisional de contrato não 

possuiu o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre 

com o depósito integral das parcelas avençadas. “Súmula 380, STJ - A 

simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor”. Ademais, o Código de Processo Civil 

determina que o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo 

e modo contratados, nas ações que tenham por objeto revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens. 

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 2º Nas ações que 

tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. (...)” Neste 

ponto, insta consignar que o valor incontroverso, se refere aquele 

entabulado no contrato e não apenas o que a parte autora entende como 

devido. Destaca-se, ainda, que o pagamento deverá ocorrer diretamente à 

parte requerida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, 

boleto, débito em conta, transferência) contratados. Neste sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO VALOR QUE ENTENDE 

INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR 

CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO QUE 

NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A MORA – RECURSO PROVIDO. A 

abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da 

parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em 

contrato. (AI nº 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRETENSÃO DE DEPÓSITO 

JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE – 

PAGAMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADO (CPC/2015, ART. 330, §§ 

2º E 3º) – PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO 

DO BEM SOB POSSE DIRETA DO DEVEDOR – MEDIDAS QUE DEPENDEM 

DO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – COBRANÇA ILEGAL NO 

PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATO NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO 

INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

proibição de retomada do bem dado em garantia fiduciária e de 

negativação do devedor depende do afastamento dos efeitos da mora, o 

que só é possível em caso de demonstração inequívoca da existência de 

cobranças ilegais no período de normalidade contratual, ou seja, se 

houver cobrança excessiva de juros remuneratórios ou capitalização 

indevida desse encargo, o que não ocorreu no caso. 2. O art. 330, §§ 2º e 

3º, do CPC/2015 dispõe que, “nas ações que tenham por objeto a revisão 

de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação 

de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição 

inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” e que, 

nessa hipótese, “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”, ou seja, diretamente ao credor, seja pelo 

pagamento de boletos, desconto em folha de pagamento ou em conta 

corrente... enfim, “no modo contratado”. 3. O Poder Judiciário poderia, em 

hipótese remota, aceitar e autorizar o depósito judicial desse valor 

incontroverso, mas isso jamais ocorreria no bojo de ação revisional; nesse 

caso, tratar-se-ia, a princípio, de indevida negativa de recebimento de 

valores pelo credor, o que daria azo ao ajuizamento de ação de 

Consignação em Pagamento, com fulcro nos arts. 335, I e V, do Código 

Civil, e 539 do CPC/2015. (AI Nº 1003042-04.2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, 

Publicado no DJE 10/07/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE 

CONTRATO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO 

DEMONSTRADA – REVISÃO DA TAC E CET – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA 

NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEPÓSITO DE 

VALOR MENOR QUE O CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O afastamento da mora, de 

modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a 

manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos: 

I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- 

houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência 

do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver 

depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada 

conforme o prudente arbítrio do juiz. (AI 130782/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) 

Outrossim, no caso em espeque não se acha demonstrado, "prima facie", 

o direito invocado pelo autor, desafiando dilação probatória a alegada 

abusividade das cláusulas contratuais, assim, inexistindo elementos 

seguros de convicção da verossimilhança do alegado, revelando-se 

temerária a concessão da tutela antecipada pretendida. Vale ressaltar que 

não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, 

em mera alegação da parte requerente, não se pode afirmar que se faz 

presente o requisito da verossimilhança das alegações. Portanto, em juízo 

de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas 

alegações do autor, contidas na inicial de sua ação revisional. Ademais, 

não se vislumbra no presente caso o periculum in mora, pois a mera 

discordância da parte autora em relação aos valores inseridos no contrato 

que celebrou, e o seu cálculo unilateral, não possui o condão de obstar a 

possível busca e apreensão do veículo financiado, sendo o ajuizamento 

de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto. Dessa forma, 

impossível o deferimento do pedido de antecipação de tutela, para que o 

autor seja mantido na posse do bem e o requerido seja impedido de lançar 

o nome do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito, dada a 

inafastabilidade da mora pela propositura da demanda. Ante o exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida 

poderá ser revista em qualquer momento processual, caso aportem novas 

provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004755-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENCLES EDUARDO CARDOSO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004755-34.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ENCLES EDUARDO CARDOSO ROCHA Vistos e 

examinados. Analisando os autos, observa-se que o presente feito foi 

distribuído por dependência ao Processo nº 13266-48.2012.811.0003 – 

717827, cujo trâmite ocorreu na 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT. Dessa forma, proceda-se a 

sua redistribuição com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004494-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004494-69.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - SP171045 REQUERIDO: SEBASTIAO PEREIRA ALVES 

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. 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: NAYANE CAVALCANTE YAMADA 

28/06/2018 - 19:32:35 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 1004494-69.2018 Total de veículos: 1 Placa 

UF Marca/Modelo Proprietário Restrição QBD6783 MT FIAT/PALIO FIRE 

WAY SEBASTIAO PEREIRA ALVES 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 

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: 1004399-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA DOS SANTOS OHISHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BRASILEIRA FRANCHISING LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004399-39.2018.8.11.0003. 

AUTOR: VANUSA DOS SANTOS OHISHI RÉU: MARIA BRASILEIRA 

FRANCHISING LTDA Vistos e examinados. VANUSA DOS SANTOS OHISHI 

ingressou com a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE 

FRANQUIA C.C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

SUSPENSÃO DE TAXAS DE ROYALTIES em face de MARIA BRASILEIRA 

FRANCHISING. A autora alega que se interessou pelo plano de negócios e 

franquia da ré, e, que no dia 18.09.2014 assinou o contrato para dar início 

aos trabalhos; oportunidade na qual, a franqueadora/requerida afirmou ser 

legítima proprietária e detentora única e exclusiva dos direitos que recaem 

sobre a marca “Maria Brasileira”. Destaca que, quando da assinatura do 

contrato, descobriu que a demandada ainda não possuía registro de sua 

marca junto ao INPI, sendo que tal inscrição somente ocorreu em 

20.06.2017 e, que, como se não bastasse isso, se deparou com a invasão 

na sua a área de atuação, uma vez que uma franqueada da Cidade de 

Primavera do Leste passou a pegar contratos na Cidade de Rondonópolis, 

onde atuava. Expõe que, diante dos prejuízos financeiros sofridos, 

informou a requerida sobre tal invasão, contudo, esta se manteve inerte. 

Requer a autora, a fim de evitar maiores prejuízos, a suspensão da 

obrigação do pagamento da taxa de royalties até o julgamento da ação. 

Juntou documentos. DECIDO. Primeiramente, defiro à parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos 

dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. 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. Deste modo, ausente a 

verossimilhança das alegações da autora, o indeferimento da antecipação 

de tutela é medida que se impõe. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

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 
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EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de agosto de 2018 às 

09:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (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 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003290-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

ITAMBE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003290-87.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: ITAMBE ALIMENTOS S/A, 

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Cuida-se de feito 

foi originalmente distribuído na 3ª Vara Cível desta Comarca, cuja 

competência foi declinada para este juízo, por prevenção ao Processo nº 

1002982-51.2018.8.11.0003. Contudo, somente a coincidência da causa 

próxima de pedir de ações declaratórias de inexistência de débito 

cumulado com indenização moral por negativação indevida, não 

caracteriza a conexão e não autoriza a reunião dos processos. Neste 

sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL – PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO – REJEITADA – INTIMAÇÃO PROCEDIDA – COBRANÇA 

INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – CARTÃO DE CRÉDITO – 

NEGATIVAÇÃO PROCEDIDA – REQUERIDO CONDENADO EM DANO 

MORAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – IMPERTINENTE – OUTRO 

FEITO QUE SE TRATA DE FATO DIVERSO – DANO MORAL MANTIDO – 

VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2- “Para a 

configuração de litispendência, é imprescindível que dois processos 

pendentes apresentem identidade entre todos os elementos da ação, ou 

seja, quando possuírem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. - Não 

se vislumbra a ocorrência de identidade geradora da conexão entre ações 

de indenização que versam sobre contratos distintos, com valores 

diversos e inclusões efetuadas em datas diferentes. (...). (Ap 

170500/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 

17/04/2017). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONEXÃO – 

INOCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, 

II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO - 

INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – SÚMULAS 54/362/STJ – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Só 

a coincidência da causa próxima de pedir de ações declaratórias de 

inexistência de débito c/c indenização moral, negativação indevida, não 

caracteriza a conexão e não autoriza a reunião dos processos. (...). (Ap 

37029/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017) 

Ressalto, ainda, que não há identidade entre as partes (polo passivo), bem 

como se referem a contratos e inscrições distintos. Dessa forma, 

considerando que o presente caso não se amolda às hipóteses que 

autorizam a reunião dos processos para julgamento conjunto, determino a 

redistribuição do feito a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. 

Deixo de suscitar conflito de competência, em virtude da celeridade e 

economia processual. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003083-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILI S/A (RÉU)

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003083-88.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: MILI S/A, PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Cuida-se de feito foi originalmente 

distribuído na 3ª Vara Cível desta Comarca, cuja competência foi declinada 

pa r a  e s t e  j u í z o ,  p o r  p r e v e n ç ã o  a o  P r o c e s s o  n º 

1002982-51.2018.8.11.0003. Contudo, somente a coincidência da causa 

próxima de pedir de ações declaratórias de inexistência de débito 

cumulado com indenização moral por negativação indevida, não 

caracteriza a conexão e não autoriza a reunião dos processos. Neste 

sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL – PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO – REJEITADA – INTIMAÇÃO PROCEDIDA – COBRANÇA 

INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – CARTÃO DE CRÉDITO – 

NEGATIVAÇÃO PROCEDIDA – REQUERIDO CONDENADO EM DANO 

MORAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – IMPERTINENTE – OUTRO 

FEITO QUE SE TRATA DE FATO DIVERSO – DANO MORAL MANTIDO – 

VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2- “Para a 

configuração de litispendência, é imprescindível que dois processos 

pendentes apresentem identidade entre todos os elementos da ação, ou 

seja, quando possuírem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. - Não 

se vislumbra a ocorrência de identidade geradora da conexão entre ações 

de indenização que versam sobre contratos distintos, com valores 

diversos e inclusões efetuadas em datas diferentes. (...). (Ap 

170500/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 

17/04/2017). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONEXÃO – 

INOCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, 

II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO - 

INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – SÚMULAS 54/362/STJ – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Só 

a coincidência da causa próxima de pedir de ações declaratórias de 
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inexistência de débito c/c indenização moral, negativação indevida, não 

caracteriza a conexão e não autoriza a reunião dos processos. (...). (Ap 

37029/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017) 

Ressalto, ainda, que não há identidade entre as partes (polo passivo), bem 

como se referem a contratos e inscrições distintos. Dessa forma, 

considerando que o presente caso não se amolda às hipóteses que 

autorizam a reunião dos processos para julgamento conjunto, determino a 

redistribuição do feito a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. 

Deixo de suscitar conflito de competência, em virtude da celeridade e 

economia processual. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004141-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FELIX DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004141-29.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A Advogados do(a) REQUERENTE: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - MT0018603A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

PR0008123S REQUERIDO: JOEL FELIX DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Cumpra-se, como requerido 

pelo juízo deprecante. Caso se verifique a ausência de algum documento 

imprescindível, intime-se e/ou oficie-se para o saneamento da 

irregularidade. Cumprida a missiva, devolva-se com as homenagens de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003546-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA AZEVEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003546-30.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZA AZEVEDO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA 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 Acolho a emenda à 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 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. 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. No caso dos autos, 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). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

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. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de 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-94 DESPEJO

Processo Número: 1003290-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUELY GOMES PIMENTEL OAB - 597.019.947-87 

(REPRESENTANTE)

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANEIR GENTIL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003290-24.2017.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA DE LOURDES FARIAS REPRESENTANTE: MARIA LUELY 

GOMES PIMENTEL RÉU: JANEIR GENTIL DA SILVA Vistos e examinados. O 

ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES FARIAS ingressou com a presente 

“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS C/C 

COBRANÇA (COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA)” em face de JANEIR GENTIL DA SILVA. Relatou a parte 

autora, em breve resumo, que o requerido mantinha com a Sra. Maria de 

Lourdes Farias, falecida aos treze dias do mês de maio do ano de 2015, 

um contrato de locação do imóvel descrito nos autos; e que, após o 

falecimento desta, o réu deixou de realizar o pagamento dos aluguéis. 

Asseverou que o valor mensal do aluguel é de R$1.700,00, vencíveis todo 

dia 20, com inicio em 20/06/2016 e término em 19/06/2017. Noticiou que o 

requerido já assinou uma confissão de dívida referente aos alugueres 

vencidos no período de junho de 2015 a maio de 2016. Afirmou que, no 

entanto, o requerido não pagou nenhuma das parcelas firmadas no citado 

instrumento e também não pagou os valores dos alugueis a partir de 

20/06/2016, além de não ter realizado o pagamento dos valores de IPTU. 

Requereu o deferimento de medida liminar de desocupação do imóvel 

locado, no prazo de quinze dias, sob pena de despejo. No mérito, pugnou 

pela procedência da ação com a declaração da extinção da relação 

contratual locatícia; a decretação do despejo do réu e eventuais 

ocupantes c/ou sublocatários; e a condenação do requerido ao 

pagamento dos aluguéis e encargos atrasados e que venceram no curso 

da ação, com correção, juros, multa, custas processuais e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram documentos. A liminar de despejo foi 

deferida mediante caução. A parte autora efetuou o depósito de 

R$5.100,00 para caução. Realizada audiência de conciliação, o ato restou 

prejudicado porque o reclamado compareceu sem advogado. Aportou aos 

autos certidão da serventia, dando conta que o requerido foi devidamente 

citado e não apresentou contestação. A parte autora manifestou-se, 

afirmando que o requerido desocupou o imóvel, razão pela qual ocorrida a 

perda de objeto deste feito em relação ao pedido de despejo. Pugnou pelo 

prosseguimento da ação para a condenação do réu ao pagamento dos 

alugueis e IPTU vencidos. A caução foi levantada pela parte autora. Os 

autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Tendo em conta que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou 

contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos efeitos do artigo 

344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de fatos formuladas 

pela parte autora. Deste modo, considerando que a parte requerida é revel 

e que não há requerimento de prova, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. Nesse sentido é a 

orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). A parte autora ajuizou a presente ação requerendo a 

declaração da extinção da relação locatícia travada com o autor; o 

despejo deste, por falta de pagamento de alugueres e acessórios da 

locação; e a sua condenação ao pagamento dos valores devidos a título 

de alugueres e encargos da locação vencidos e não pagos. Os 

documentos carreados ao feito com a inicial são suficientes para 

comprovar a existência da relação locatícia firmada entre as partes e a 

inadimplência da parte requerida, o que é corroborado pela desocupação 

voluntária do imóvel e, ainda, inércia do requerido ao ser citado. Assim, 

imperativa a aplicação dos efeitos da revelia, uma vez que a petição inicial 

está acompanhada de instrumento apto a fazer prova do ato (art. 345, 

inciso II, do CPC). Deste modo, considerando que a parte autora 

comprovou a existência da relação locatícia e a inadimplência da parte ré; 

e que esta, por sua vez, não apresentou qualquer fato que impedisse, 

modificasse ou até extinguisse o direito da parte autora, imperiosa a 

procedência da ação. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO 

DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE - DÉBITO PENDENTE - ÔNUS DA 

PROVA. Comprovada a disponibilização e a utilização crédito, não 

havendo prova do pagamento integral ou parcial da dívida, a ação de 

cobrança deve ser julgada procedente. Incumbe ao réu provar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

relativamente ao débito que lhe é imputado”. (TJ-MG - AC: 

10481100059593001 MG , Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/04/2015). Com relação ao pedido de despejo, vê-se que, de 

fato, houve a perda do objeto, vez que o requerido desocupou 

voluntariamente o imóvel. Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

exordial, para DECLARAR a rescisão do contrato de locação celebrado 

entre as partes e CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores 

referentes a alugueis e encargos da locação (água, energia e IPTU) que 

tenham se vencido até a data da efetiva desocupação (que deve ser 

entendida como a data em que a parte autora comunicou o fato nos autos, 

uma vez que o requerido não teria informado a desocupação do bem para 

os proprietários do imóvel), tudo a ser apurado em liquidação de sentença, 

com cálculos a serem carreados pela parte autora, atualizados com 

correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de 

cada vencimento. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação, devidamente atualizado. Com o trânsito em julgado, após 

o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003526-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LEDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003526-39.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ANTONIA LEDA FERREIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, 

onde a parte autora alega que é titular da unidade consumidora de energia 

elétrica número 6/1335236-4, e que recebeu uma fatura eventual com a 

cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que 

não são devidas e já foram discutidas em outra ação (R$703,90), e 

também es tá  sendo cobrada por  déb i tos  p re té r i tos 

(janeiro/fevereiro/março/ abril/maio/junho/ agosto 2016). Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida suspenda os débitos acima mencionados, e, ainda, para que 

reative o fornecimento de sua energia elétrica. A exordial veio 

acompanhada de documentos. DECIDO. Tendo a parte autora carreado ao 

feito provas de que encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita (13169703). Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 
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extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando valores referentes a cobrança de débitos pretéritos, 

que não podem motivar a suspensão do fornecimento de energia. Com 

efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos serviços de energia 

elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a 

concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida 

relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme 

os arestos que seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA 

ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em 

juízo a dívida apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no 

medidor do consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do 

fornecimento”. (AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 

23.08.2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO 

– SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO 

TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). De 

igual sorte, com relação aos débitos pretéritos: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS 

MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a autora está discutindo a origem da fatura extra e 

contestando os valores das faturas pretéritas, bem como a regularidade, 

ou não, do medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do 

direito invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente 

pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista 

a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou 

providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se 

efetivado), com relação as faturas discutidas no feito, quais sejam: Jan de 

2016 - R$ 228,59; Fev de 2016 - R$ 280,19; Março de 2016 - R$ 210,86, 

Abril de 2016 - R$ 253,80; Maio de 2016 - R$175,17, Jun de 2016 - 

R$204,28 e Agosto de 2016 no valor de R$57,99 e Agosto no valor de 

R$703,90 (setecentos e três reais e noventa centavos). Arbitro, para o 

caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos) reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, 

para a cobrança do consumo regular faturado no mês, sem a inserção 

dos valores questionados através da presente ação (consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10 de agosto de 

2018, às 10:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003473-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA RADER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003473-58.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CECILIA RADER EXECUTADO: LUIZ FERNANDO DALCIN 

BATISTELLA Vistos e examinados. A petição inicial preenche os requisitos 

do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, 

desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do 

valor da execução a serem pagos pela parte executada, consoante 

disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado 

que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código de 

Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para penhora 

e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os bens indicados 

pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, do CPC). 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 (art. 830, § 1°, do CPC). 
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Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, 

do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do 

CPC), bem como expedição de certidão de que a presente execução foi 

admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001877-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO JOAO DALSASSO (EXECUTADO)

EDUARDO CAMILOTTI (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (EXECUTADO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

MARIA CORDI KLAUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001877-39.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - MS12002 EXECUTADO: 

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, MARIA CORDI KLAUS, CARLOS 

ALBERTO KLAUS, EDUARDO CAMILOTTI, HILARIO JOAO DALSASSO 

Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado 

do(a) EXECUTADO: Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado do(a) 

EXECUTADO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 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 10% (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 3 (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, custas e despesas processais, além de honorários 

advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. Caso os 

executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, e art. 6º e 9º da 

lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Determino que, no mandado de citação conste também a ordem 

para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (§1º). Observando que, 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 2 (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°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004164-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LOURENCETTI PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE APARECIDA MASSONI (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004164-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR: JULIANO LOURENCETTI PINHEIRO RÉU: DAIANE APARECIDA 

MASSONI 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 13 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. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003362-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGMAR SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003362-74.2018.8.11.0003. 

AUTOR: AGMAR SOUZA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da inicial 
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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 13 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. 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. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 

referentes a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do 

fornecimento de energia. Com efeito, em que pese à possibilidade de 

suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, 

predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper 

a prestação do serviço por débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a autora está contestando os valores das faturas 

pretéritas, tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que 

fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há 

evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, serviço considerado imprescindível para 

manutenção das atividades, além do risco de que a autora tenha seu nome 

inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por débito que ainda está 

sendo questionado. Posto isso, estando presentes os requisitos 

necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada para: a) se abster de suspender o fornecimento do serviço de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte autora (ou restabelecer 

a prestação, caso já tenha ocorrido à interrupção do fornecimento, no 

prazo máximo de 02 horas); b) se abster de incluir o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito (ou proceder a sua exclusão, no prazo 

de 05 dias), em razão do débito objeto deste feito. Em caso de 

descumprimento da medida liminar, fixo, desde já, multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008809-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTO CASSIANO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008809-77.2017.8.11.0003. 

AUTOR: OTO CASSIANO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT que seguirá pelo rito ordinário. Não é 

o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise das preliminares 

arguidas pela requerida: 1 – FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO: 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por inexistência de prévio 

pedido administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, 

DE PLANO, EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

– CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o 

prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que 

vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.” (Ap, 

83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, 

razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar 

suscitada. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As partes 

estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Considerando que este Juízo tem realizado “mutirões” em 

ações desta natureza, onde numa única audiência são realizadas as 

perícias e sentenciado o feito, tornando-se a prestação jurisdicional mais 

célere e efetiva, determino a inclusão destes autos no próximo mutirão a 

ser realizado em data proxima, devendo o feito permanecer em cartório 

aguardando a data aprazada. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001071-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUDENIA RODRIGUES DA SILVA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001071-04.2018.8.11.0003 AUTOR: MARIUDENIA 

RODRIGUES DA SILVA MARQUES Advogado do(a) AUTOR: NILSON 

NOVAES PORTO - MT20487/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER 

DA SILVA BOTOF - MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001272-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DOS SANTOS MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001272-93.2018.8.11.0003 AUTOR: GLAUCIA DOS 

SANTOS MELO Advogado do(a) AUTOR: NILSON NOVAES PORTO - 

MT20487/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003349-12.2017.8.11.0003

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:

MARCOS DE CASTRO CAMILO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003349-12.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA - MT0005134A REQUERIDO: MARCOS DE CASTRO 

CAMILO Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

MT0012093A-B DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004635-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SARTORELLI AMARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. L. SILVEIRA - ME (RÉU)

LEANDRO ASSIS DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004635-25.2017.8.11.0003 AUTOR: JOSE SARTORELLI 

AMARO Advogado do(a) AUTOR: CELIO PAIAO - MT0018145S RÉU: M. V. 

L. SILVEIRA - ME, LEANDRO ASSIS DE SOUZA Advogado do(a) RÉU: 

TALES PASSOS DE ALMEIDA - MT15217/O-O Advogado do(a) RÉU: 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000441-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE BATISTA ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000441-45.2018.8.11.0003 AUTOR: ROSEANE BATISTA 

ALENCAR Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO SILVA - SP0075346A 

RÉU: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Advogado do(a) RÉU: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000494-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVONE PAGNUSSATT SERGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000494-26.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MARIVONE 

PAGNUSSATT SERGI Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO JOAQUIM 

QUINEBRE - MT0012196S REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA 

BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007614-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANIA FRANCA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)
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FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007614-57.2017.8.11.0003 AUTOR: ROZANIA FRANCA 

DE SOUSA Advogados do(a) AUTOR: FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR - 

MT11843-O, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

MT0013047A RÉU: BANCO BMG Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELTON RAMOS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000539-30.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BELTON 

RAMOS DOS SANTOS JUNIOR Advogado do(a) REQUERENTE: AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI - MT0021669A REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG0109730A DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000700-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000700-40.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MT0016168S REQUERIDO: MARCOS 

ANTONIO ALVES DA SILVA Advogado do(a) REQUERIDO: CELIO PAIAO - 

MT0018145S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000435-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000435-38.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ADILSON DE 

SOUZA OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEY SILVA 

CAVALCANTE - MT21663/O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA 

BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007582-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MALI ODETE PISSETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007582-52.2017.8.11.0003 AUTOR: MALI ODETE 

PISSETTI Advogados do(a) AUTOR: FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR - 

MT11843-O, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

MT0013047A RÉU: BANCO BMG Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009415-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAS JULIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009415-08.2017.8.11.0003 AUTOR: JHONATAS JULIO 

DOS SANTOS Advogados do(a) AUTOR: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - MT0015527A, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - MT0013620A RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

Advogado do(a) RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA 

- MT0013245S-A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004393-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ALVES DAMASCENA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004393-66.2017.8.11.0003 AUTOR: CHEILA GRACIELE 

BARBOZA SAMPAIO Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS MANTOVANI - 

MT16955/O RÉU: JOSÉ ALVES DAMASCENA Advogados do(a) RÉU: 

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS - MT21913/O, ALEXANDRE JULIO 

JUNIOR - MT0010956A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a 

serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002768-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO INDEPENDENCIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA OAB - MT19723/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002768-60.2018.8.11.0003 AUTOR: POSTO 

INDEPENDENCIA LTDA Advogado do(a) AUTOR: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - MT0006358A-O RÉU: RODOTEMPO TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA Advogado do(a) RÉU: RAISA FERREIRA CARVALHO DA 

COSTA - MT19723/O DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a 

serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO RAMOS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000652-81.2018.8.11.0003 AUTOR: ELCIO RAMOS DE 

ARAUJO Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO SILVA - SP0075346A 

RÉU: VIA VAREJO S/A Advogado do(a) RÉU: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000284-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VANILDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000284-72.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARIA VANILDA DOS SANTOS Vistos e examinados. Proceda-se a 

serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de auto composição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005721-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CONCEICAO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005721-65.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RONALDO CONCEICAO DE SOUZA Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de auto composição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000504-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECINA DE FATIMA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000504-70.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDECINA DE FATIMA CAMPOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de auto composição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002453-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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PAMELLA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002453-32.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAMELLA DE MOURA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. 

Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de auto composição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002014-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA IRIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. FONTANA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002014-21.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: SELMA IRIS DE OLIVEIRA REQUERIDO: V. C. FONTANA - 

ME Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de auto composição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000769-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSTON LUIZ PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 451 de 640



(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000769-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR: GLEDSTON LUIZ PACHECO RÉU: TRANSPORTADORA BORTOLLI 

LTDA - ME Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de auto composição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000106-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ARAUJO DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000106-60.2017.8.11.0003. 

AUTOR: IZABEL ARAUJO DE ASSIS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por IZABEL ARAÚJO ASSIS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

resumo, informa que é titular da UC 6/934147-0 e que foi notificada pela 

requerida acerca de suposta irregularidade em seu medidor de energia 

elétrica (desvio de energia no ramal de ligação). Afirma que, em virtude da 

alegada irregularidade, a parte requerida efetuou cobrança no valor de R$ 

531,42 (quinhentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), 

vencimento em 05/01/2017, referente à recuperação de consumo do 

período de abril a setembro/2016. Alega que não é responsável pela 

manutenção do medidor e que não concorreu para o suposto ato ilícito 

(desvio), de modo que a cobrança é ilegal e abusiva. Requereu a 

concessão de tutela de urgência para que a parte ré se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia, bem como inscrever o seu nome em 

cadastro de inadimplentes pelo débito discutido nos autos. No mérito, 

requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte 

requerida em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Junta procuração e demais documentos. A tutela de urgência foi deferida, 

consoante decisão proferida no Id. 4577300. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação, alegando em síntese, a legitimidade da 

cobrança, tendo em vista que procedimento de apuração de consumo não 

faturado observou as diretrizes legais (Id. 4754043). A parte autora 

impugnou a contestação (Id. 4898573). As partes foram intimadas para 

especificar as provas que pretendiam produzir. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, 

inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de 

produção de outras provas”. Impõe-se o julgamento antecipado da 

presente lide, uma vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que 

seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de outras provas. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não 

implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. 

(Precedentes) 2. O art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão 

racional, valendo-se o magistrado do seu livre convencimento, que 

utiliza-se dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema 

e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, rejeitando 

diligências que delongam o julgamento desnecessariamente. Trata-se de 

remédio processual que conspira a favor do princípio da celeridade do 

processo. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; Número do Registro: 

200200197503; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 

Número do Processo: 417830; DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA 

TURMA; Ministro Relator: LUIZ FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, 

§ § 1º E 2º, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. 

SUPRIMENTO. I – A nova redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. 

Civil, inserida pela Lei nº 8.952/94, que prevê a realização de audiência 

preliminar, não tem aplicação quando o caso comportar julgamento 

antecipado da lide. II – Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão 

recorrido decorre do exame das peculiaridades fáticas da causa, 

soberanamente delineadas na instância ordinária, e cujo reexame é 

vedado em sede de especial, ante o óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de 

declaração acolhidos, tão-somente, para suprir a omissão apontada. (STJ 

– Superior Tribunal de Justiça; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro 
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Relator: CASTRO FILHO).” No mesmo sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEFICÁCIA 

DO DE FUNGICIDA SYSTHANCE CE ADQUIRIDO PARA CONTROLE E 

COMBATE DA “FERRUGEM ASIÁTICA” – IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA 

ORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EFETIVA 

UTILIZAÇÃO DO FUNGICIDA E DA PERDA DA SAFRA DECORRENTE DA 

SUA INEFICÁCIA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA 

COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR – ARTIGO 400, INCISO II, DO 

CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 130, do Código de 

Processo Civil, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e 

destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de dilação 

probatória, não implicando cerceamento de defesa ou violação ao princípio 

constitucional do devido processo legal o julgamento antecipado da lide 

quando a prova requerida pelo autor não for suficiente à comprovação 

dos favos alegados.(...)”. (Ap 134666/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/06/2014, Publicado 

no DJE 27/06/2014). Consigno que as provas contidas no caderno 

processual são suficientes para compreensão e resolução da demanda, 

de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece 

ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há que se falar em 

cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas 

quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que 

aproveito os argumentos trazidos por este para análise da demanda. 

Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça, sobre 

o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, 

desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao 

constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu 

entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para 

a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento 

da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” “No sistema de 

persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 

131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção 

desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da 

verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da 

prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua 

produção.” (AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)”. Na mesma 

vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - 

ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

julgamento antecipado da lide somente implica cerceamento de defesa se 

as provas pleiteadas se revelarem aptas a alterarem a convicção do 

julgador, ou seja, se a dilação probatória for necessária ao justo desate da 

lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 

10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação 

probatória, pois, as provas até então produzidas já permitem uma imediata 

prestação jurisdicional. Desta feita, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Cinge-se a controvérsia na análise da legalidade do procedimento 

adotado pela concessionária na apuração de irregularidade no 

equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora, o qual 

ocasionou o débito de R$ 531,42 (quinhentos e trinta e um reais e 

quarenta e dois centavos), bem como acerca da configuração do dano 

moral. Observa-se do feito que a parte requerida, embora tenha juntado 

termo de ocorrência de irregularidade (TOI), não procedeu aos demais 

requisitos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL. “Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do 

histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando 

julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, 

com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. (...) § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do 

medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve 

acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, 

mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de 

transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º 

Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado. (...) Neste ponto, insta consignar que o termo de 

ocorrência e inspeção não é prova suficiente da existência de 

irregularidade no medidor de energia elétrica, uma vez que se trata de 

documento produzido unilateralmente, portanto, goza de presunção 

meramente relativa de veracidade. A referida resolução exige um conjunto 

de evidências para a recuperação de consumo de energia, de modo que a 

prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida 

com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua 

ineficácia. Imperioso registrar que empresa ré, como fornecedora de 

serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do 

Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da 

irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de 

estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e 

contínuo. No caso, a empresa requerida não trouxe nenhum documento 

que demonstrasse o cumprimento de todas as exigências pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, uma vez que não apresentou 

comprovante de entrega do termo de ocorrência à parte autora, relatório 

de verificação metrológica, assim como prova de que a parte autora 

concorreu para a existência da irregularidade apontada. Ademais, a 

fraude não se presume, exige prova inconteste, portanto a ré não pode 

cobrar a diferença de consumo de forma unilateral e administrativa, e 

muito menos coercitivamente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA 

ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENEGIA 

ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE (TOI). INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. 

PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA PELA RÉ, QUE NÃO SE DESINCUMBIU 

DE PROVAR FATO IMPEDIDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO 

DIREITO DO AUTOR, NOS MOLDES DO ARTIGO 373, II, DO CPC. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. (...) A concessionária não 

pleiteou a produção de prova técnica, o que seria fundamental para 

corroborar as alegações de irregularidade no medidor, de modo a justificar 

a imputação de dívida a título de recuperação de consumo e a interrupção 

do serviço, tendo juntado, tão somente, documentos produzidos de forma 

unilateral. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra 

traçada pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil. Assim, caberia à ré 

trazer aos autos provas acerca da existência de irregularidade, 

considerando a natureza da prova e a capacidade técnica que a 

concessionária tem para produzi-la, não sendo lícito permitir a interrupção 

do fornecimento de energia elétrica, sem que seja efetivamente 

comprovada a fraude. (...). CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do 

recurso. (TJ-RJ - APL: 00218541020158190070 RIO DE JANEIRO SAO 

FRANCISCO DO ITABAPOANA VARA UNICA, Relator: CEZAR AUGUSTO 

RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/03/2018, OITAVA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA NA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 453 de 640



PRESENÇA DO CONSUMIDOR - PERÍCIA EM CONFORMIDADE COM OS 

PARÂMETROS DO INMETRO NÃO REALIZADA - NÃO OBSERVÂNCIA AOS 

PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL - 

REVISÃO DE FATURAMENTO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO 

DEMONSTRADA PELO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO CPC NÃO CUMPRIDO 

- CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO - ATO 

ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o 

que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um 

conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A 

prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida 

com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua 

ineficácia. O corte no fornecimento de energia elétrica quando a 

inadimplência do consumidor decorrer de débito pretérito configura ato 

ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço 

público. (Ap 136906/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, 

Publicado no DJE 26/01/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE 

ENERGIA – ART. 129, §1º, II, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – 

REVELIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – RESPONSABILIDADE 

DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – 

PEDIDO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Será lícita a cobrança a título de diferença de consumo não faturado, 

desde que a concessionária comprove adulteração do relógio medidor de 

energia elétrica provocada pelo consumidor. A prova da irregularidade do 

medidor é condição para a exigibilidade do suposto débito de energia 

elétrica (art. 129, §1º, II, da Resolução 414/2010). O Termo de Ocorrência 

e Inspeção não é prova suficiente da existência de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, pois trata-se de documento produzido 

unilateralmente, goza de presunção meramente relativa de veracidade. 

(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

10/04/2018) Assim, não se admite a cobrança perpetrada pela 

concessionária baseada em valores apurados unilateralmente, 

principalmente, quando não há prova da existência da alegada adulteração 

do medidor ou de que a autora tenha contribuído para o fato, de modo que 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Outrossim, 

provado que a empresa requerida se recusou a restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica, devido a inadimplência referente ao 

débito cobrado indevidamente, correta é a imposição de indenização por 

dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o 

serviço essencial, ou seja, prescinde de comprovação por ser inerente à 

ilicitude do próprio fato. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE 

EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO 

ART. 42 DO CDC – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA 

DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao 

mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão 

de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios 

ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 

42 do CDC. Precedentes do STJ. Provado que a empresa fornecedora de 

energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição 

de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender 

indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo 

prejuízo sofrido em virtude do evento danoso. A indenização por dano 

moral deve ser fixada levando-se em consideração o caráter 

compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a 

sociedade, bem como as condições econômicas das partes. (Ap 

114239/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017) 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (art. 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (art. 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 autorizam fixar a 

indenização dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez 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. Ressalto que o valor da condenação deverá 

ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária 

desde o arbitramento. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE 

IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL 

QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO 

POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA - 

RECURSO DESPROVIDO. (...) Em se tratando de dano moral oriundo de 

relação contratual o termo inicial dos juros de mora é da citação e da 

correção monetária a partir da sentença, data da constituição do título. (Ap 

145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para: a) 

ratificar a liminar deferida nos autos; b) declarar a inexistência do débito 

no valor de R$ 531,42 (quinhentos e trinta e um reais e quarenta e dois 

centavos), devendo a parte requerida proceder à expedição de nova 

fatura referente ao mês de dezembro/2016 e, c) condenar a parte 

requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que, se o condenado 

das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da justiça 

gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002067-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA DOMINGUES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Havendo valores a serem levantados, após as 

providências do Provimento 68/2018 do CNJ, expeça-se o alvará. 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.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000895-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO DE LIMA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Havendo valores a serem levantados, após as 

providências do Provimento 68/2018 do CNJ, expeça-se o alvará. 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.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004055-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO WILLIAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Havendo valores a serem levantados, após as 

providências do Provimento 68/2018 do CNJ, expeça-se o alvará. 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.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002343-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Havendo valores a serem levantados, após as 

providências do Provimento 68/2018 do CNJ, expeça-se o alvará. 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.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000572-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR CARNEIRO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000572-54.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO DUQUE 

DABUS - SP248505 REQUERIDO: ITAMAR CARNEIRO DA SILVA JUNIOR 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. 

Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000443-15.2018.8.11.0003

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:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000443-15.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - TO0004928S-A 

REQUERIDO: WAYSON WENNER VIEIRA VIANA Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora 

pela desistência da presente ação. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002685-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN DOMINGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002685-78.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogados do(a) REQUERENTE: 

FLAVIO NEVES COSTA - MT0012406S, RICARDO NEVES COSTA - 

MT0012410S, RAPHAEL NEVES COSTA - MT12411/A, DIEGO DA COSTA 
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MARQUES - MT0017154A REQUERIDO: JHONATAN DOMINGUES DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. 

Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004271-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE FREITAS BARBOSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR GOMES DA CUNHA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004271-87.2016.8.11.0003 AUTOR: JUNIOR DE 

FREITAS BARBOSA Advogado do(a) AUTOR: RÉU: VALDEIR GOMES DA 

CUNHA - ME Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. 

Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1008127-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO MENDONCA DE ALMEIDA OAB - SP101180 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008127-25.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO 

AUGUSTO MENDONCA DE ALMEIDA - SP101180 REQUERIDO: LUCIENE 

RODRIGUES DE FREITAS Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010395-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MIKI YAMAGUTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MARIA DOS ANJOS OAB - 141.618.341-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO CARDOSO DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS null RÉU: JOSE CONCEICAO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a 

parte autora pela desistência da presente ação. Não há informações de 

que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada 

aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004166-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO ROMANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004166-13.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

HONDA S/A. Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - SP206339 REQUERIDO: JOAO PEDRO ROMANO Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora 

pela desistência da presente ação. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004663-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  1004663 -90 .2017 .8 .11 .0003  IMPUGNANTE : 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Advogados do(a) 

IMPUGNANTE: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 

MT0010765A, EDUARDO ALVES MARCAL - MT0013311A IMPUGNADO: 

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, TRANSPORTADORA 

RODOVIA LTDA, RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 
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ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, SENC PARTICIPACOES 

E INVESTIMENTOS LTDA, RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, 

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA., RNC 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Advogado do(a) IMPUGNADO: 

ANTONIO FRANGE JUNIOR - MT6218-O Advogado do(a) IMPUGNADO: 

Advogado do(a) IMPUGNADO: Advogado do(a) IMPUGNADO: Advogado 

do(a) IMPUGNADO: Advogado do(a) IMPUGNADO: Advogado do(a) 

IMPUGNADO: Advogado do(a) IMPUGNADO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005254-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

LILIAN GOMES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

GABRIEL SACHET (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

SANDRA HELENA TURRA CHAVARELLI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005254-52.2017.8.11.0003 EMBARGANTE: KI-PIMENTA 

INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME, LILIAN GOMES DE ARAUJO, 

GABRIEL SACHET Advogado do(a) EMBARGANTE: MARCUS PETRONIO 

DE SOUZA DIAS - MT0009652S-O Advogado do(a) EMBARGANTE: 

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - MT0009652S-O Advogado do(a) 

EMBARGANTE: MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - MT0009652S-O 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A., SANDRA HELENA TURRA 

CHAVARELLI Advogado do(a) EMBARGADO: Advogado do(a) 

EMBARGADO: DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte 

autora pela desistência da presente ação. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002695-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI SCHEFFLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002695-25.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogados do(a) REQUERENTE: 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP0192649A, JOSE LIDIO ALVES 

DOS SANTOS - SP156187 REQUERIDO: LAURI SCHEFFLER Advogado 

do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte 

autora pela desistência da presente ação. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002046-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SABINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, 

noticiado nos autos. Defiro o pedido formulado pelos acordantes, 

determinando a suspensão do processo até o cumprimento do acordo 

homologado. Havendo petição da exequente, noticiando o não 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Decorrido o 

prazo mencionado no acordo, não havendo manifestação da parte autora, 

tornem os autos conclusos para extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002450-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GAMBA (REQUERENTE)

ALEXANDER GAMBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCIMA S/A CONSTRUÇÕES CIVIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, 

noticiado nos autos. Defiro o pedido formulado pelos acordantes, 

determinando a suspensão do processo até o cumprimento do acordo 

homologado. Havendo petição da exequente, noticiando o não 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Decorrido o 

prazo mencionado no acordo, não havendo manifestação da parte autora, 

tornem os autos conclusos para extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001467-15.2017.8.11.0003

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:

PAULO ALEXANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a medida liminar foi deferida, o bem foi apreendido e o requerido foi citado, 

mas não apresentou tempestiva contestação. A parte autora 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta 

que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro no teor da certidão da Sra. Gestora, DECRETO A SUA REVELIA, o 

que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 
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CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que 

estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto isso, com 

fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004916-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SERGIO RAMOS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a medida liminar foi deferida, o bem foi apreendido e o requerido foi citado, 

mas não apresentou tempestiva contestação. A parte autora 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta 

que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro no teor da certidão da Sra. Gestora, DECRETO A SUA REVELIA, o 

que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 458 de 640



instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que 

estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto isso, com 

fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003838-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003838-83.2016.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA CARDOSO DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta 

por MARIA CARDOSO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A. Em breve resumo, informa que é titular da conta nº 

29224-9, agência nº 2228, Banco Bradesco, bem como tem sido vítima de 

fraude consistente na contratação de empréstimos pessoais e saques em 

conta corrente. Informa que terceira pessoa contratou empréstimos nos 

valores de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), R$ 500,00 (quinhentos 

reais), R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 536,00 (quinhentos e trinta e 

seis reais), bem como saques nos valores de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) e R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). Alega que está sofrendo 

descontos em conta corrente, em virtude dos referidos empréstimos, no 

valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais). Requer a concessão de 

tutela de urgência para que a parte requerida se abstenha de promover 

novos descontos em sua conta bancária, sob pena de aplicação de multa 

diária. No mérito, pugna pela declaração de inexistência dos empréstimos, 

repetição de indébito dos valores descontados e condenação da parte ré 

em danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Junta 

procuração e demais documentos. A tutela de urgência foi deferida (Id. 

3238141). Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, a legalidade dos empréstimos e respectivos 

descontos, pugnando pela improcedência da ação (Id. 4512487). A parte 

autora impugnou a contestação (Id. 4982367). As partes foram intimadas 

para especificar as provas que pretendiam produzir. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 8818254). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Do julgamento 

antecipado Inexistem preliminares a serem apreciadas. Nos termos do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil “o juiz julgará 

imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito 

quando não houver necessidade de produção de outras provas”. 

Impõe-se o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é 

possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida 

uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras 

provas. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - 

ÔNUS DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga 

de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme 

preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de 

questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já 

constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme 

preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). (...) (Ap 

78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – 

INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – 

PRELIMINARES AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE SUPOSTOS 

DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DE CLIENTES DA EMPRESA, 

ACAUTELADOS PELO BANCO – OPERAÇÃO RELIZADA POR GERENTE, 

SEM AUTORIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. 

Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da 

produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência 

quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem 

sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de 

Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova antes 

deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado pode 

entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela não se 

mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. (...) (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide. II – Da inexistência do débito O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legalidade do débito, descontado em 

conta corrente da parte autora, referente a empréstimos supostamente 

efetuados nos valores de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), R$ 500,00 

(quinhentos reais), R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 536,00 (quinhentos 

e trinta e seis reais), bem como saques nos valores de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) e R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) que afirma não 

ter realizado. Em sede de contestação, a parte requerida se limita a alegar 

que a demandante contraiu dívida com a instituição bancária e que, em 

face do seu inadimplemento, efetuou os descontos em conta corrente no 

exercício regular do seu direito. O art. 373, I, II, do Código de Processo Civil 

dispõe que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu 

direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. A negativa da parte autora em relação a débito que alega 
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não ter contraído, enseja na incumbência da parte requerida em 

demonstrar a higidez da contratação impugnada, em razão de que não é 

exigível do consumidor a produção de prova negativa. No caso, a 

ausência de demonstração da contratação pela parte requerida, ônus do 

qual não se desincumbiu, acarreta na declaração de inexistência do débito 

indevidamente cobrado. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes (...). (Ap 30815/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGÓCIO JURÍDICO PRATICADO MEDIANTE FRAUDE POR TERCEIRO – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO 

– DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os 

serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não 

permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os 

documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas 

pelo tomador do empréstimo (...). (Ap 62198/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA – DANO MORAL CARACTERIZADO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REPARAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - 

RECURSOS DESPROVIDOS. (...) Reconhecido que o consumidor é parte 

mais fraca na relação jurídica de consumo, deve prevalecer seu direito 

subjetivo de inversão do ônus da prova a seu favor quando ocorre saque 

de valores da conta corrente com utilização de cartão; compete ao 

correntista tão somente demonstrar a movimentação fraudulenta de sua 

conta. Se a instituição financeira não provou a má utilização do cartão e 

da senha por parte do Apelado ou que os saques foram efetivados com 

seu consentimento ou por alguém a seu mando ou, ainda, de que, na 

condição de correntista, tenha agido com negligência quanto ao dever de 

cuidado com seu cartão magnético ou com a senha, prevalece o direito do 

autor da ação (...). (Ap 43445/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 31/08/2016) Neste ponto, insta consignar 

que é dever da instituição financeira em proceder com a cautela 

necessária para verificação da veracidade das informações passadas 

por pessoas interessadas em adquirir qualquer produto do banco, de 

modo a não permitir negociação fraudulenta. Desse modo, diante da 

ausência de comprovação acerca da regularidade da contratação dos 

empréstimos, ora impugnados, bem como de saques efetuados em conta 

corrente, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. II 

– Da repetição de indébito Resta incontroverso a ilegalidade dos 

empréstimos firmados nos valores de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 

R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 536,00 

(quinhentos e trinta e seis reais), totalizando o montante de R$ 2.836,00 

(dois mil oitocentos e trinta e seis reais). Assim, a parte autora faz jus ao 

ressarcimento em dobro dos valores descontados na sua conta bancária, 

a título de pagamento de prestação dos referidos empréstimos, consoante 

disposição do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C DANOS 

MORAIS – CONTRATOS DE FINANCIAMENTO – EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO NÃO FIRMADO 

- – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC - DÉBITO AUTOMÁTICO 

INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

– RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. (...) O entendimento do c. STJ é de 

obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, 

independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 

1527458/SE). Diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais 

decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor 

são compensáveis (STJ AREsp 968496/MS). (Ap 179374/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017) DIREITO 

DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO EM 

CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO 

EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC. 1. O desconto 

não autorizado em conta corrente do autor constitui ato ilícito a ser 

reparado; 2. A conduta da ré em promover desconto indevido em conta 

corrente do consumidor viola o princípio da boa-fé, não constituindo erro 

justificável, pela qual cabível a dobra prevista no parágrafo único do art. 

42 do CDC; 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF - APC: 

20100111619880, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 

30/03/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

08/04/2016 . Pág.: 200) Por outro lado, verifica-se que do montante 

debitado em conta corrente (R$ 2.836,00), apenas a quantia de R$ 920,00 

(novecentos e vinte reais) foi objeto de saque indevido por terceiros, 

consoante extrato bancário e alegação da autora, restando assim um 

saldo remanescente de R$ 1.916,00 (mil novecentos e dezesseis reais) 

que deverá ser descontado da soma a pagar pela parte requerida. Dessa 

forma, o valor a ser restituído em dobro, referente ao pagamento das 

parcelas de empréstimos discutidos nos autos, deverá ser apurado em 

fase de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária a partir 

do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) a 

partir da citação, descontando-se a quantia de R$ 1.916,00 (mil 

novecentos e dezesseis reais) do montante final. III – Do dano moral Com 

efeito, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos 

causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por 

exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em conta 

corrente por empréstimo não contratado, nasce a obrigação de indenizar 

os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM 

CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – 

QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA 

AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – PRIMEIRO APELO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. 

Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de 

valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na 

prestação do serviço. A fixação do quantum arbitrado a título de danos 

morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a 

capacidade econômica das partes. Comprovada a cobrança indevida, 

faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do 

indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. (Ap 53241/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018) APELAÇÃO - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO COMPROVADA - DESCONTOS 

NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR QUE SE TORNARAM INDEVIDOS 

EM RAZÃO DA FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - ILÍCITO E DANO 

MORAL DEMONSTRADOS - ARBITRAMENTO DA COMPENSAÇÃO MORAL 

EM VALOR RAZOÁVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - POSSIBILIDADE - 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. A ação 

de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da 

obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência, ainda 

que parcial, do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. 

A repetição do indébito em dobro depende de comprovação da má-fé, sem 

o que há que ser na modalidade simples. (Ap 37597/2018, DES. GUIOMAR 
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TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) 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). Neste sentido, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso entende que: INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – 

NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O arbitramento 

do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de 

acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se 

apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (Ap 

138784/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL –- INSCRIÇÃO INDEVIDA - RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO 

DESPROVIDO. (...) Para a estipulação do valor da indenização atinente ao 

dano moral deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o 

dano e da responsável pela conduta. (Ap 141426/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018). 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 autorizam fixar a 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

observando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo 

no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ressalto que o valor da condenação deverá ser atualizado com juros de 

mora a partir do evento danoso (primeiro desconto) e correção monetária 

desde o arbitramento, nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – JUROS E CORREÇÃO – CONTRADIÇÃO – TERMO 

INICIAL DO DANO MORAL – SÚMULA 362 E 54 DO STJ – EMBARGOS 

PARCIALMENTE ACOLHIDOS. A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, segundo a 

súmula 362 do STJ e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, 

em caso de responsabilidade extracontratual, conforme súmula 54 do STJ. 

(ED 150632/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, 

Publicado no DJE 02/05/2018). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para: a) 

ratificar a liminar deferida nos autos; b) declarar a inexistência do débito 

referente aos empréstimos nos valores de R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais), R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 

536,00 (quinhentos e trinta e seis reais); c) determinar a restituição em 

dobro do valor, referente aos descontos das parcelas de empréstimos 

discutidos nos autos, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, 

acrescido de correção monetária a partir do desembolso de cada parcela 

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

descontando-se a quantia de R$ 1.916,00 (mil novecentos e dezesseis 

reais) do montante final, e d) condenar a parte requerida ao pagamento de 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, 

I a IV, do CPC. Consigno que, se o condenado das custas e dos 

honorários advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação 

de hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e, com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002128-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002128-91.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. REQUERIDO: BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA Vistos e examinados. Banco John Deere S/A 

ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face da lista de 

credores do processo de recuperação judicial do GRUPO BOM JESUS, 

requerendo que seja o impugnante relacionado como credor da Classe II, 

pelo valor de US$ 426.977,73. A impugnação foi recebida e teve seu 

regular processamento. O grupo impugnado, a administradora judicial e o 

Ministério Público concordaram com o pedido formulado. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Considerando que a parte impugnada concordou com o pedido formulado, 

impõe-se a imediata procedência da impugnação, com extinção do 

processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do CPC. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE a impugnação, determinando a retificação do crédito 

do impugnante, para que passe a constar o valor de US$ 426.977,73 na 

Classe II (GARANTIA REAL). Custas pelo impugnado, se devidas. Sem 

condenação em honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Publique-se. Intime-se. Após o cumprimento de todas as 

formalidade de estilo, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005448-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005448-52.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: TRANSPORTADORA 

ROMA LOGISTICA LTDA, RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, 
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SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, TRANSPORTADORA 

RODOVIA LTDA, RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, T.R.R. ROMA 

TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. Vistos e examinados. Cuida-se 

de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO onde o impugnante afirma que seu crédito 

foi erroneamente lançado no quadro geral de credores, e que o valor 

correto é de R$ 1.494.595,31 (Um Milhão e Quatrocentos e Noventa e 

Quatro Reais Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Um 

Centavos), correspondente à USD 430.000,01 (Quatrocentos e Trinta Mil 

Dólares e Um Centavo). Requer, assim, a retificação da relação de 

credores. Com a inicial vieram documentos. Intimada, a requerida pugnou 

pela improcedência da impugnação, sob a alegação de que os 

impugnantes não fizeram prova do alegado; e que a conversão do crédito 

estabelecido em moeda estrangeira deverá ocorrer somente às vésperas 

da Assembleia Geral de Credores. O Administrador Judicial manifestou 

nos autos opinando pelo inacolhimento do pleito em relação ao valor do 

crédito, pois o impugnante fez prova do citado montante, assim como não 

foi apresentado o cálculo atualizado do débito. Defendeu que está correto 

o valor lançado na lista de credores. O Ministério Público também pugnou 

pela rejeição do pleito da impugnante, mantendo o seu crédito na forma 

listada. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise minuciosa 

dos autos verifico que a parte impugnante não logrou êxito em comprovar, 

de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter. Deste modo, 

considerando que o ônus de demonstrar que a lista de credores publicada 

está equivocada, é da parte impugnante, e não tendo tal prova restado 

efetivada nos autos, a improcedência do pedido de alteração do crédito 

listado é medida que se impõe. Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso 

III, da Lei 11.101/2005, a habilitação/impugnação de crédito deverá conter 

os documentos comprobatórios do crédito. No presente caso, como já bem 

anotado pelo administrador judicial, a impugnante sequer trouxe aos autos 

cálculo atualizado que demonstrasse a veracidade das suas alegações, 

de modo que não existem razões para o acolhimento do pedido formulado 

e consequente alteração da lista de credores, no que tange ao valor do 

crédito. Desta feita, JULGO IMPROCEDENTE a presente habilitação de 

crédito, declarando a extinção do processo com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sendo devidas 

custas, deverão ser suportadas pela parte impugnante. Honorários 

advocatícios de R$2.000,00 em favor da parte impugnada, face a 

improcedência da demanda (STJ - REsp 1.098.069). Publique-se. Intime-se. 

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002394-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOBLE BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN DA SILVA REGES OAB - SP185010 (ADVOGADO)

WALDEMAR DECCACHE OAB - RJ46590 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERIDO)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

ABJ TRADING LLP (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002394-78.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: NOBLE BRASIL S.A. REQUERIDO: BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, ABJ TRADING LLP, AGROPECUARIA 

ARAGUARI LTDA, AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA, BOA 

ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, 

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA. Vistos 

e examinados. Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO onde a impugnante 

afirma que seu crédito foi erroneamente lançado no quadro geral de 

credores; que o valor correto é de R$9.817.390,97 (Nove Milhões e 

Oitocentos e Dezessete Mil e Trezentos e Noventa Reais e Noventa e Sete 

Centavos); que deve ser feita a compensação de crédito sobre tal 

montante, por ser a impugnada credora da impugnante em R$ 

4.181.400,00 (Quatro Milhões e Cento e Oitenta e Um Mil e Quatrocentos 

Reais); que deve o quadro geral de credores ser retificado, para que 

conste o valor do saldo remanescente de R$ 5.635.990,97 (Cinco Milhões 

e Seiscentos e Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Noventa Mil e Noventa e 

SeteCentavos). Com a inicial vieram documentos. Intimada, a parte 

impugnada requereu a improcedência da impugnação, entendendo 

incabível a pretendida compensação. A Administradora Judicial, de igual 

forma, opinou pela mantença do crédito no montante inicialmente listado. O 

Ministério Público afirmou que “entende prudente a rejeição do pleito da 

impugnante no que tange a compensação de créditos, permanecendo na 

moeda originalmente contratada, no valor reconhecido pelas recuperandas 

ao ID. 10674386 e planilha de ID. 10674393”. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise 

minuciosa dos autos verifico que a parte impugnante não logrou êxito em 

comprovar, de forma satisfatória, razões para a alteração do crédito já 

listado na lista de credores. Deste modo, considerando que o ônus de 

demonstrar que a lista de credores publicada está equivocada, é da parte 

impugnante, e não tendo tal prova restado efetivada nos autos, a 

improcedência do pedido de alteração do crédito listado é medida que se 

impõe. Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, 

a habilitação/impugnação de crédito deverá conter os documentos 

comprobatórios do crédito. Ademais, estando a impugnada em processo 

de recuperação judicial, impossível cogitar-se na compensação de 

créditos pleiteada pela impugnante. Nesse sentido é a orientação da 

jurisprudência: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INTEMPESTIVIDADE - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRECLUSÃO PRO IUDICATO - RETENÇÃO DE 

CRÉDITOS - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 49, CAPUT, LEI N° 

11.101/2005 - AGRAVO DESPROVIDO. Não ocorre a preclusão pro 

iudicato, quando o magistrado adota o princípio do poder geral de cautela 

para tomar medidas que promovam verdadeira eficácia ao bem jurídico 

objeto da lide. Em se tratando de empresa em recuperação judicial, não é 

possível a retenção de créditos como compensação em razão do que 

estabelece o art. 49, caput, da Lei n° 11.101/2005, salvo se o crédito se 

enquadrar em uma das exceções do art. 49, §3°, da lei.” (AI 81359/2010, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/10/2010, Publicado no DJE 18/10/2010). 

Desta feita, JULGO IMPROCEDENTE a presente habilitação de crédito, 

declarando a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sendo devidas custas, 

deverão ser suportadas pela parte impugnante. Honorários advocatícios 

de R$2.000,00 em favor da parte impugnada, face a improcedência da 

demanda (STJ - REsp 1.098.069). Publique-se. Intime-se. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005108-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005108-11.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANIEL SOARES BEZERRA REQUERIDO: OSNI FERREIRA 

DE SOUSA - ME Vistos e examinados. Sustenta a parte autora que é 

credora dos recuperandos no valor de R$12.500,00, conforme certidão de 

crédito emitida pela Justiça Trabalhista. A administradora judicial 

manifestou-se pelo acolhimento do pedido formulado. O feito teve seu 

regular trâmite e os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise minuciosa dos autos verifico que a 

parte habilitante logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, o crédito 

que sustenta deter. Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 

11.101/2005, a habilitação de crédito deverá conter os documentos 

comprobatórios do crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da 

Justiça Trabalhista juntada aos autos é documento hábil para comprovar o 

alegado. Ademais, já consta na certidão de crédito que o valor ali 

apontado é crédito liquido, não havendo que se cogitar em quaisquer 

deduções. Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de 

crédito; e determino a retificação da lista de credores, para que conste 

como crédito da habilitante DANIEL SOARES BEZERRA o valor de 

R$12.500,00. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Publique-se. 

Intime-se. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004265-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENEFFER DE PONTES BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004265-80.2016.8.11.0003. 

AUTOR: GENEFFER DE PONTES BARRETO RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. O presente feito encontra-se 

abandonado pela parte autora, que não compareceu à audiência 

designada para a realização da perícia médica e julgamento do feito e, ao 

ser intimada, não carreou aos autos seu novo endereço. Isto posto, com 

fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, 

declaro a extinção do processo sem julgamento do mérito. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo eventuais 

baixas, arquive-se. As custas processuais deverão ser suportadas pela 

parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a 

ausência de contestação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 345112 Nr: 621-35.2005.811.0003

 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: RIBAMAR CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERRAZ DIAS - 

OAB:7660/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT, SEBASTIAO 

GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 Nos termos do Provimento nº. 55/2007-CGJ, Itens 6, 7.1 e 7.1.1, que 

determina ao Gestor das Secretarias, independentemente de despacho 

judicial, proceder a movimentação processual, considerando a 

manifestação do advogado (fls. 230) procedo a exclusão do mesmo como 

advogado da parte e intimo o advogado Dr. Samir Badra Dib do r. 

despacho a seguir transcrito "Vistos.

Considerando a decisão derradeira, em correição, intime-se o exequente 

para requerer o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 885467 Nr: 12036-92.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 55/2007-CGJ, Itens 6, 7.1 e 7.1.1, que 

determina ao Gestor das Secretarias, independentemente de despacho 

judicial, proceder a movimentação processual, bem como ao disposto no 

art. 959 da CNGC, designo audiência preliminar para o dia 30 de agosto de 

2018, às 08h, a ser realizada na sala de audiências do 1º JECRIM - térreo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Manifestação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002246-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY RESENDE FORTUNATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSON RESENDE FORTUNATO (RÉU)

 

Processo n.º 1002246-33.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 
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Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003281-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOAQUIM FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MIGUEL OLIVEIRA JOAQUIM (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1003281-28.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 

Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008104-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENNYS ALBINO PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE FIGUEIREDO BARCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008104-79.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante à 

manifestação de ID: 13100433, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste sobre a contraproposta de acordo, no prazo legal. 2. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 715490 Nr: 10774-83.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVHV, LRHDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJBV, MRA, GBV, ABVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - OAB:18944, 

FERNANDA MARTINS BEZERRA COSTA - OAB:15.263/MT, GILMAR 

OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB:15.473 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando o advogado da autora Dr. Antônio 

Martello Júnior, OAB nº. 6.370, da sentença, a seguir transcrita parte 

dispositiva: "13. Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, com espeque no art. 487, inciso I, 

do Digesto Processual Civil, julgo improcedentes os pedidos veiculados no 

petitório inaugural. 14. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios, porquanto as partes são beneficiárias da gratuidade da 

justiça."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 799365 Nr: 14076-18.2015.811.0003

 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: NIRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte REQUERIDA para apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 734351 Nr: 14168-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBO, MEBM, SDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLEY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:MT/6.133-B

 Processo n.º 14168-64.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Os autos vieram-me conclusos noticiando a existência de recurso de 

agravo de instrumento interposto por JURANDIR DE OLIVEIA MACHADO 

(adrede qualificado).

2. Reexaminando, com vagar, a decisão objurgada, nos termos dos arts. 

1.018, §1º, do Codex Processual Civil, entendo que a mesma deve ser 

mantida, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

3. A parte recorrente cumpriu as disposições ínsitas do art. 1.018, §2º, do 

Digesto Processual Civil.

 4. Sem prejuízo das disposições supra, seguem informações de agravo 

solicitadas, em ofício anexo, as quais deverão ser remetidas à Superior 

Instância, por meio do sistema Malote Digital, mediante fiel observância do 

preconizado no art. 2º, do Provimento n.º 007/2011 – CGJ/MT.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 786352 Nr: 8770-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDM, MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMJ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO MIGUEL CORREA - 

OAB:9.762-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte autora manifeste sobre a 

Exceção de Pré-executividade de fls. 59/65, nos termos de do art. 1.255, 

da CNGC, no prazo de cinco dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001593-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO MELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SANTOS QUEIROZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001593-34.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o disposto na 

Portaria n.º 841/2018, da presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, redesigno o dia 06.09.2018, às 13h, para a realização da 

audiência de tentativa de conciliação atempada nos autos ID: 13542827. 2. 

Intimem-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 

de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001525-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL WINCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001525-18.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos à parte autora para que, no prazo legal, se manifeste quanto ao 

ofício de ID: 12260085, conforme dispõe o art. 10, do Código de Ritos. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000950-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000950-44.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, se extrai que o Cartório de Registro Civil de 

Ituiutaba-MG, enviou a este juízo cópia do assento de nascimento de n.º 

77.657, em nome da parte requerente, conforme consta no ID: 12145026. 

2. No ID: 13097616 manifestou-se o representante do Ministério Público 

opinando pelo não acolhimento da pretensão inicial. 3. Todavia, após 

folhear atentamente todo o processado, nota-se que nos documentos 

pessoais do genitor do requerente, consta seu nome e de seu genitor, avô 

do requerente, conforme informados na petição inicial, ou seja, com 

sobrenome “Ermiro” e não “Elmiro”, em dissonância com o registro no 

assento de nascimento do autor, carreado pelo cartório supracitado (ID: 

12145026), demonstrando que houve erro na redação deste último 

documento. 4. Desta forma, observada a divergência de informações 

entre os documentos do autor e de seu genitor, para melhor elucidar a 

questão referente ao patronímico do requerente, determino que seja 

intimada a parte autora para que, no prazo legal, indique o cartório no qual 

foi feito o assento de nascimento do seu genitor. 5. Com a resposta, 

oficie-se ao referido cartório requisitando a remessa do assento de 

nascimento do genitor do requerente, no prazo legal. 6. Intimem-se. 7. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de junho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001723-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE PEREIRA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001723-21.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público para sua manifestação, no prazo legal. 2. 

Após, venham-me os autos conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002013-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANCIO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002013-36.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALVARÁ proposta por AMANCIO RODRIGUES DE AMORIM (qualificado 

nos autos). 2. No ID: 13019056, requereu a parte autora extinção do feito 

sem resolução de mérito. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à 

parte demandada, o que não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 

do Estatuto Processual Civil, sendo então possível à requerente a 

desistência da ação nos termos em que foi postulada 6. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual 

Civil. 7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001148-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA KELLY MOTA DE ARAGAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001148-13.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por D.A.O., representado 

por sua genitora Sr.ª Debora Kelly Mota Aragão (qualificadas nos autos). 

2. Segundo ressai dos autos, em suma, a parte requerente pugna pela 

retificação de seu nome no assento de nascimento, visto que este lhe 

causa constrangimentos e vexames perante terceiros, sofrendo com 

piadinha e apelidos agressivos que ofendem sua dignidade, sendo que já 

perdeu aulas e desistiu de cursos por se sentir constrangida, razão pela 

qual postula sua retificação para “Sofia de Oliveira”. 3. Manifestou-se o 

representante do Ministério Público pela procedência em parte do pedido 

exordial. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 5. De acordo com o disposto no art. 109, caput, 

da Lei n.º 6.015/73 (LRP), é possível que aquele que deseja ver retificado 

assentamento no registro civil, o requeira ao magistrado competente. 6. A 

análise dos autos permite afirmar que o objetivo da parte requerente é a 

retificação do seu assento civil. Neste sentido, o pleito em testilha 

encontra amparo legal nas disposições ínsitas do art. 57, da Lei de 

Registros Públicos. 7. Resta patente, pelo que se denota de todo o 

processado, inclusive, por declarações, que a parte autora passa por 

constrangimentos e vexames perante terceiros, razão pela qual, em 

consonância com o parecer ministerial, a procedência do pedido é medida 
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que se impõe, mesmo porque também não haverá nenhum prejuízo para 

terceiros. 8. Com relação ao pedido de supressão do patronímico 

“ARAGÃO”, herdado da genitora da requerente, não se verifica qualquer 

razão que justifique a sua remoção do nome da autora, o que enseja a 

improcedência do referido pleito. 9. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, em conformidade com a manifestação do 

Ministério Público, julgo parcialmente procedente o pedido, ex vi do art. 

487, inciso I, do Digesto Processual Civil, determinando a retificação do 

assento civil da parte autora (ID: 11856690), que passará a se chamar 

SOFIA ARAGÃO DE OLIVEIRA, o que faço com espeque no art. 109 e 

parágrafos, da Lei n.º 6.015/73 – Lei de Registros Públicos. 10. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários (art. 109, §4º, da Lei de 

Registros Públicos). 11. Notifique-se o representante do Parquet. 12. Sem 

condenação em custas e sem condenação em advocatícios, vez que 

incabíveis à espécie. 13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007954-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ÉRICA LUANA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007954-98.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE GUARDA aforada por LUZIA SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS em 

face de ÉRICA LUANA DOS SANTOS (qualificados nos autos). 2. Da 

análise vagarosa dos autos, se extrai que a adolescente, objeto da ação, 

completou a maioridade civil (ID: 10243560), sendo assim, não há mais se 

falar em guarda, eis que o feito perdeu o seu objeto. 3. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando faltar uma 

das condições da ação. 5. Verifica-se que a adolescente atingiu a 

maioridade, conforme documentos constantes dos autos, inferindo-se a 

ausência do interesse processual, pelo que a extinção do presente feito é 

medida que se impõe, ante a perda do objeto. 6. Assim, ante o exposto, em 

conformidade com o parecer ministerial e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso VI, do Codex de Processo Civil. 7. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob 

o pálio da gratuidade da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

29 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005638-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE IOLANDA DE FREITAS FLORENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DA SILVA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005638-49.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL aforada por MICHELE IOLANDA DE 

FREITAS FLORÊNCIO em face de MÁRIO DA SILVA NETO (qualificados na 

peça vestibular). 2. Devidamente citada, por edital, a parte requerida 

deixou o prazo de resposta transcorrer in albis, razão pelo qual lhe foi 

nomeado curador especial que apresentou contestação por negativa 

geral. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Partes legítimas e bem representadas, bem 

como inexistem nulidades ou irregularidades pendentes de apreciação, 

pelo que passamos diretamente ao exame do meritum causae. 5. É cediço 

que a união estável se materializa através da livre união afetiva de 

pessoas de modo público, contínuo e duradouro, com fito de formar 

família. Tal conceito encontra-se disposto no art. 1.723, do Diploma Civil, in 

litteris: “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável 

entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 

(grifamos) 6. Ademais, com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, o que outrora se denominava concubinato passou a ser 

reconhecido como união estável, conforme dispositivo legal expresso no 

art. 226, §3º: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. [[omissis...]] § 3º - Para efeito da proteção do Estado, 

é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” (grifamos) 

7. Coadunando-se com o texto constitucional supracitado, na seara 

doutrinária, muito já se discorreu acerca do instituto da união estável, 

tendo-se que “a união estável, por seu turno, não se coaduna com a mera 

eventualidade na relação e, por conta disso, ombreia-se ao casamento em 

termos de reconhecimento jurídico, firmando-se como forma de família, 

inclusive com expressa menção constitucional (CF, §3º, do art. 226).” (in 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de 

direito de família. v.6. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 426). 8. Nota-se 

dos autos (ID: 4505296) a existência de escritura pública de declaração 

de união estável entre as partes, bem como, da inicial, se extrai o desejo 

da parte requerente em não mais manter este vinculo, sendo assim, 

gizadas estas razões, a procedência do pedido inicial é a medida que se 

impõe. 9. Ante o exposto e em atenção a tudo mais que dos autos consta, 

acolho a pretensão inicial para julgar procedente o pedido articulado na 

peça inaugural, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, nos 

termos do art. 1.723, do Código Civil, para declarar a dissolução da união 

estável havida entre MICHELE IOLANDA DE FREITAS FLORÊNCIO e MÁRIO 

DA SILVA NETO (alhures individualizados). 10. Sem condenação em 

custas, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. 

Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro civil. 12. 

Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se 

os mandados de inscrição e averbação. 13. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

29 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002655-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MORAIS DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Antônio Ferreira (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002655-09.2018.8.11.0003 Vistos etc., Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, §3º 

do Código de Processo Civil. CITE-SE o executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito reivindicado, sob pena de 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, nos 

termos do art. 523, do NCPC. Não efetuado o pagamento do débito no 

prazo supra, promova-se a atualização do quantum debeatur, incluindo-se 

a multa de 10% (dez por cento), e, ato contínuo, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de bens do executado suficientes à garantia do 

débito. Realizada a constrição, intime-se executado, para que, querendo, 

ofereça impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004845-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA KARIN DA SILVA BERVIAN (REQUERENTE)
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DANIEL JOSE BERVIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO OAB - MT3052/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1004845-42.2018.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, intimem-se as partes 

para, em 30 (trinta) dias, efetivarem o recolhimento da taxa judiciária e 

custas judiciais, sob pena de extinção do presente feito (art. 456, §1º da 

CNGC/MT). Outrossim, tratando-se de “Ação de Divórcio Consensual”, o 

valor da causa deverá corresponder ao proveito econômico pretendido 

com a demanda, mais especificamente o valor do patrimônio amealhado em 

comum pelas partes, acrescido à soma das doze prestações mensais da 

verba alimentar ora ofertada, na forma do artigo 292, III do CPC. A título de 

ilustração, confira-se o julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C 

ALIMENTOS. VALOR CORRESPONDENTE ÀO BENEFÍCIO ECONÔMICO 

PRETENDIDO. PRECEDENTES. ESTIMATIVA DO VALOR DA MEAÇÃO 

SOMADO A 12 PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. Se "o valor da causa deve 

ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito" 

(AgRg no Ag nº 976242/RS - STJ), não merece qualquer reparo a decisão 

que fixou o valor da causa em quantia correspondente à meação dos 

bens pertencentes ao patrimônio do casal somada a doze prestações 

alimentícias mensais fixadas para a filha em comum que está sob a guarda 

da genitora.” (Agravo de Instrumento Cv 1.0713.11.001798-3/001, 

Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

15/01/2013, publicação da súmula em 18/01/2013). No mais, as partes 

deverão apresentar cópias legíveis de seus documentos pessoais (CPF e 

RG), em igual lapso, eis que indispensáveis à propositura da demanda (art. 

320, CPC). Assim, faculto aos requerentes, emendar a petição inicial, 

adequando o valor da causa ao proveito econômico pretendido com a 

petição inicial, bem como para apresentar os documentos apontados, sob 

pena de indeferimento da exordial (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Intime-se. Rondonópolis-MT, 29 de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001380-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. R. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a carta precatória recebida por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através 

do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se, 

em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003200-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. D. A. (RÉU)

M. J. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - 568.184.081-68 (CURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003200-79.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. Nomeio curador especial (art. 72, I, 

do NCPC) para representar o menor requerido Mauro Júnior de Almeida no 

processo, em razão da vislumbrada colidência de interesses entre o 

incapaz e sua representante legal, o Escritório Modelo da UNIJURIS, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, Dr. Samir Badra Dib. 

Doravante, efetivada a citação, abra-se-lhe vista pelo prazo legal. Após, 

manifeste-se o Ministério Público. 4. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 03 de 

maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000121-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. E. D. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. S. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000121-92.2018.8.11.0003 Vistos etc. VALDIRENE EMACULADA 

DOS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA promove a presente ‘Ação de Divórcio 

Litigioso’ em face de LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, todos qualificados 

nos autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Quando do 

recebimento da exordial, designou-se audiência de conciliação, a qual 

restou exitosa, conforme termo constante do ID n. 13332609, tendo as 

partes acordado quanto à dissolução do vínculo matrimonial. Relatei o 

essencial. Decido. Considerando-se a natureza da causa, notadamente a 

ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao 

Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. Com 

efeito, de acordo com o teor do artigo 226, § 6º, da CRFB/88, com a 

redação conferida pela Emenda Constitucional n. 66, de 2010, “o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, de modo que não há 

mais a obrigatoriedade do transcurso do prazo de 02 (dois) anos de 

separação de fato para a decretação do divórcio direto do casal. Por outro 

lado, evidencia-se que as partes se compuseram amigavelmente. Assim, o 

pedido de homologação do quanto ajustado merece acolhida. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, III, ‘b’, do novel Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de conseqüência, DECRETO O DIVÓRCIO 

do casal VALDIRENE EMACULADA DOS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA e 

LUCIANO APARECIDO SANTOS OLIVEIRA 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, 

voltando a divorcianda a utilizar o nome de solteira. Preclusa a via 

recursal, expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao 

Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Sem custas 

ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários eis que o caráter 

consensual faz presumir a existência de ajuste particular sobre r. verba. 

Por fim, concedo a gratuidade da Justiça em favor do requerido, conforme 

pleito formulado em sede de audiência de conciliação. Cumpridas as 

diligências supra, arquivem-se os presentes autos com as devidas baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

25 de maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005442-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA ELISA RIBEIRO DIAS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a informação da carta precatória 

recebida por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da 

parte autora, através do patrono habilitado, para que tome ciência e, 

querendo, manifeste-se diretamente no Juízo Deprecado, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715459 Nr: 10738-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANP, PDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Defiro a suspensão processual vindicada (fls. 84), todavia pelo prazo de 

15 dias, notadamente considerando o princípio da celeridade processual 

positivado na Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXXVIII).

Com o transcurso do referido prazo, abra-se nova vista à Exequente.

Neste particular, em pesquisa ao sistema CAGED, verifica-se que a parte 

executada ostenta vínculo empregatício em aberto (extrato anexo). Assim, 

manifeste-se a Defensoria Pública, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 443107 Nr: 11775-74.2010.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFC, NIRLEY FRANCISCA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO DA COSTA 

CARVALHO - OAB:29106/SP, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA 

- OAB:5161, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 Vistos etc.Cuida-se de Ação de Alvará Judicial proposta por RAYSSA 

FERREIRA DE CARVALHO, representada pela genitora Nirley Francisca 

Ferreira, com a finalidade de promover o levantamento dos valores 

correspondentes ao DPVAT devido pelo óbito de seu genitor, Carlos 

Henrique da Costa Carvalho (fls. 08/09)..Prima facie, consigno que ambos 

os herdeiros de Carlos Henrique da Costa Carvalho atingiram a maioridade 

civil no curso do feito.No mais, saliento que a tutela jurisdicional invocada 

na presente demanda foi devidamente entregue oportunamente, 

consoante se observa da sentença de fls. 21/23, não havendo razões 

para embates que fogem da competência deste Juízo.Com efeito, o alvará 

judicial possui natureza eminentemente voluntária, não cabendo em seu 

bojo a formação do contraditório tampouco a adoção de medidas 

coercitivas próprias do procedimento de natureza contenciosa. Feitas tais 

ponderações, tenho que a presente actio atingiu sua finalidade e eventual 

direito de ressarcimento pelo alegado prejuízo suportado pelo herdeiro 

Gilson por suposta conduta ilícita da herdeira Rayssa deve ser objeto de 

ação autônoma com a devida formação do contraditório.Além disso, 

considerando as jurisdiciosas ponderações invocadas por ambos os 

herdeiros, tenho que a matéria debatida comporta dilação probatória a ser 

realizada nas vias ordinárias, notadamente ante a incompatibilidade da 

matéria em voga com o Juízo do inventário, nos termos do art. 612 do 

CPC.Nesta senda, cabe ao herdeiro supostamente lesado valer-se da via 

autônoma e adequada para fins de postular por eventual ressarcimento 

devido pela herdeira Rayssa em relação aos valores levantados 

referentes ao DPVAT do falecido Carlos Henrique da Costa Carvalho, 

notadamente para fins de demonstrar o alegado enriquecimento ilícito por 

parte da mesma, evitando-se inclusive eventual prescrição do direito 

invocado.Intimem-se.Preclusa a via recursal, arquive-se.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 420014 Nr: 2303-83.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODESIA FRAGA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE REGINALDO DE MORAES 

CAJANGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT, JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição 

de alvará autorizando a requerente, ODÉSIA FRAGA DE SOUZA, bem 

como os demais herdeiros, todos bem qualificados nos autos, a 

levantarem os valores existentes junto ao Banco do Brasil (extrato anexo), 

a que fazia jus o falecido REGINALDO DE MORAES CAJANGO, na 

proporção indicada às fls. 160/162. No mais, ante ao pedido de fls. 161, in 

fine, autorizo a expedição de alvará para alienação do veiculo descrito às 

fls. 40, conforme abaixo especificado. Conste do respectivo alvará que 

eventuais débitos vinculados à conta bancária do falecido deverão ser 

compensados com o crédito disponível perante a instituição financeira em 

favor do autor da herança, disponibilizando-se o saldo remanescente em 

favor da requerente ODÉSIA FRAGA DE SOUZA e demais herdeiros 

Brayene Nakane Fraga Cajango e Gustavo de Souza Cajango, na 

proporção indicada às fls. 160.Quanto ao veículo MARCA/MODELO 

FORD/FIESTA SEDAN, COR PRATA, ANO/MODELO 2006/2007, CHASSI Nº. 

9BFZF26P378095807, melhor descrito e caracterizado no CLRV de fl. 40, 

considerando a inexistência de prova da propriedade do bem em favor do 

falecido, a expedição do referido alvará fica condicionada à apresentação 

da respectiva carta de desalienação, o que deverá ser providenciado na 

via administrativa, devendo tal ser exibido nos autos no prazo de até 

quinze dias, a contar do transito em julgado. Em caso de inercia, 

arquive-se. Apresentado o referido documento apto a demonstrar a baixa 

no referido gravame de alienação fiduciária, proceda-se à expedição de 

Alvará, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, autorizando a requerente 

ODÉSIA FRAGA DE SOUZA a ALIENAR o veículo descrito e caracterizado 

no CLRV de fl. 40 de propriedade do falecido REGINALDO DE MORAES 

CAJANGO, para posterior rateio do valor auferido com a venda entre os 

demais herdeiros (fls. 161).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 747401 Nr: 6403-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGILENE PEREIRA CARNEIRO, FÁTIMA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, JOSÉ VICENTE PEREIRA CARNEIRO, VALDILENE PEREIRA 

CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDECI MOREIRA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para 

EXTINGUIR a ação de inventário em relação ao imóvel registrado na 

matrícula n.º 27.672, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil e AUTORIZAR a expedição de 

Alvará, com prazo de 90 (noventa) dias, autorizando a requerente 

REGILENE PEREIRA CARNEIRO a ALIENAR os veículos HONDA/CG 125 

TITAN KS, 2000/2000, Placa JZA9435 e HONDA/BIZ 125 ES, 2000/2000, 

Placa KAO5413, melhores descritos e caracterizados nos CLRVs de fls. 

16/17 de propriedade do falecido VALDECI MOREIRA CARNEIRO, com o 

posterior rateio dos valores auferidos com a venda entre os 

herdeiros.Faça constar do referido alvará que a autorização judicial em 

questão não eximirá o proprietário do veículo do pagamento de multas ou 

impostos porventura pendentes no ato da transmissão.Preclusa a via 

recursal, expeçam-se os alvarás na forma determinada. Dispensada a 

prestação de contas.Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da 

Justiça Gratuita. Sem honorários.Providenciadas as determinações supra, 

ao arquivo com as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se.Rondonópolis, 

25 de junho de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 443106 Nr: 11774-89.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO DA COSTA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS HENRIQUE DA COSTA 

CARVALHO, GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO, RAYSSA 

FERREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MARCELINO DOLCE DE 
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SOUZA - OAB:5161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

 Vistos etc.

Do pedido de fls. 219/220, intime-se a herdeira Rayssa Ferreira Carvalho 

para, querendo, manifestar-se no prazo de quinze dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 720473 Nr: 1512-75.2013.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA RODRIGUES BISPO, KASSYA LUANA SOUZA 

LIMA, MARCIO MIGUEL SOUZA LIMA, PAULO FRANÇA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCIVON BATISTA DE SOUSA, 

JANAI DE PASSOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LUIS MENDANHA - 

OAB:35.238/GO, ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES - 

OAB:10083/MT, RAQUEL LUIZ MENDANHA - OAB:41.235/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE DEIXEI DE EXPEDIR O ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO EM NOME DOS HERDEIROS PAULO FRANÇA DE SOUSA, 

KASSYA LUANA SOUZA LIMA E MÁRCIO MIGUEL SOUZA LIMA, TENDO 

EM VISTA A NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DOS MESMOS, EM 

ATENDIMENTO A R. SENTENÇA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 761201 Nr: 14050-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFFI, EPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

01. A teor do pedido retro, intime-se a exequente pessoalmente, para dar 

regular andamento ao processo, praticando os atos que lhe competir (VIA 

DEFENSORIA PÚBLICA), no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente de que na ausência de 

manifestação e/ou de suprimento da falta que impede o prosseguimento, o 

processo será extinto por abandono.

02. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação 

por edital para fins e prazo do quanto disposto no item 01 da presente 

decisão, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito 

(CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006598-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON QUIRINO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO AO DRº FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA, PARA TOMAR 

CIÊNCIA DA SENTENÇA ID. 11397840, PROLATADA NOS AUTOS, BEM 

COMO, PARA no prazo de 48(quarenta e oito) horas efetuar o pagamento 

das custas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 619,86 e, com 

o Cartório Distribuidor no valor de R$ 13,50, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, 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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004679-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Claro 

S/A em face do Município de Rondonópolis, aduzindo que juntou uma 

apólice de seguro-garantia aos autos da ação anulatória de nº 

1010362-62.2017.8.11.0003, a qual abrange as CDA’s nº 54/2018, 

79/2018, 84/2018 e 163/2018. Não obstante à apólice apresentada, 

depositou na execução fiscal de nº 1001903-37.2018.8.11.0003 a quantia 

de R$ 7.366,04 (sete mil trezentos e sessenta e seis reais e quatro 

centavos) referente à CDA nº 182/2018, que não estava sendo discutida 

na mencionada ação anulatória. Assim, garantida a execução, requer o 

recebimento dos embargos à execução fiscal de nº 

1010362-62.2017.8.11.0003 para a discussão da CDA nº 182/2018 e o 

reconhecimento da conexão com a ação anulatória de nº 

1010362-62.2017.8.11.003. Entretanto, é certo que o art. 16 da Lei nº 

6830/80 estabelece que não são admissíveis os embargos do executado 

antes de garantida a execução. Com efeito, se o valor executado na CDA 

nº 182/2018 é de R$ 7.153,88 (sete mil cento e cinquenta e três reais e 

oitenta e oito reais) e houve a fixação de honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) no despacho inicial, deve a parte embargante garantir 

também os honorários fixados. Nesse sentido, é inclusive o entendimento 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE REFORÇO, 

PARA INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO 

DESPACHO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL. LEGALIDADE. 1. 

Controverte-se a respeito de acórdão que deu provimento ao Agravo de 

Instrumento para reformar a decisão do juízo de primeiro grau, que 

determinava o reforço da penhora, para incluir, na carta de fiança 

bancária, os valores relativos aos honorários advocatícios fixados no 

despacho que recebeu a petição inicial da Execução Fiscal. 2. Em redação 

literal, os arts. 8º e 9º da Lei 6.830/1980 preveem que a garantia deve 

abranger o principal, a multa e os juros de mora e os demais encargos da 

CDA. 3. Nas hipóteses em que o encargo legal envolve os honorários 

advocatícios (e.g., Decreto-Lei 1.025/1969) não haveria dúvida. No caso 

concreto, porém, a Execução Fiscal foi ajuizada originalmente pelo INSS, 

circunstância em que os honorários não constam da CDA, dependendo do 

arbitramento judicial. 4. O Código de Processo Civil é aplicável 

subsidiariamente à Lei 6.830/1980 (conforme reconhecido em seu art. 1º). 

5. Mediante interpretação sistemática e histórica, aliada ao propósito de 

assegurar maior agilidade na tramitação das Execuções Fiscais, é legítimo 

concluir que o disposto no art. 659 do CPC (segundo o qual a penhora 

deve compreender o principal atualizado, os juros, as custas e os 

honorários advocatícios), deve ser aplicado no âmbito das Execuções 

processadas no rito da LEF, de modo que a garantia judicial nelas 

prestada deve abranger os honorários advocatícios. 6. Recurso Especial 

provido. (STJ - REsp: 1409688 SP 2013/0336707-5, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/02/2014, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2014) Logo, com a inclusão dos 
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honorários advocatícios, o valor a ser garantido perfaz a quantia de R$ 

7.869,26 (sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis 

centavos). Assim, intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o reforço da segurança do juízo nos autos da 

execução fiscal. Caso não haja a garantia do juízo, postergo a análise dos 

embargos à execução até que haja no executivo fiscal reforço suficiente 

da penhora referente à CDA nº 182/2018. Decorrido o prazo, com a 

manifestação, voltem os autos conclusos. Em caso de inércia, 

certifique-se no executivo fiscal a determinação nessa decisão para a 

postergação da análise dos embargos à execução e o prosseguimento da 

execução fiscal com relação à CDA nº 182/2018, sem a liberação do valor 

depositado, intimando-se a exequente para indicar bens passíveis de 

penhora. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004682-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Claro 

S/A em face do Município de Rondonópolis, aduzindo que juntou uma 

apólice de seguro-garantia aos autos da ação anulatória de nº 

1010362-62.2017.8.11.0003, a qual abrange as CDA’s nº 69/2018 e 

155/2018. Não obstante à apólice apresentada, depositou na execução 

fiscal de nº 1001903-37.2018.8.11.0003 a quantia de R$ 21.137,33 (vinte 

e um mil cento e trinta e sete reais e trinta e três centavos) referentes à 

CDAs nº 178/2018, 179/2018 e 180/2018 que não estavam sendo 

discutidas na ação anulatória. Assim, garantida a execução, requer o 

recebimento dos embargos à execução fiscal – processo nº 

1001903-37.2018.8.11.0003 - para a discussão das CDAs nº 178/2018, 

179/2018 e 180/2018 e o reconhecimento da conexão com a ação 

anulatória de nº 1010362-62.2017.8.11.003. Entretanto, é certo que o art. 

16 da Lei nº 6830/80 estabelece que não são admissíveis os embargos do 

executado antes de garantida a execução. Com efeito, se o valor 

executado das CDAS é de R$ 20.528,52 (vinte mil quinhentos e vinte e oito 

reais e cinquenta e dois centavos) e houve a fixação de honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) no despacho inicial, deve a parte 

embargante garantir também os honorários fixados. Nesse sentido, é 

inclusive o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. 

NECESSIDADE DE REFORÇO, PARA INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DESPACHO QUE RECEBEU A PETIÇÃO 

INICIAL. LEGALIDADE. 1. Controverte-se a respeito de acórdão que deu 

provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão do juízo de 

primeiro grau, que determinava o reforço da penhora, para incluir, na carta 

de fiança bancária, os valores relativos aos honorários advocatícios 

fixados no despacho que recebeu a petição inicial da Execução Fiscal. 2. 

Em redação literal, os arts. 8º e 9º da Lei 6.830/1980 preveem que a 

garantia deve abranger o principal, a multa e os juros de mora e os demais 

encargos da CDA. 3. Nas hipóteses em que o encargo legal envolve os 

honorários advocatícios (e.g., Decreto-Lei 1.025/1969) não haveria 

dúvida. No caso concreto, porém, a Execução Fiscal foi ajuizada 

originalmente pelo INSS, circunstância em que os honorários não constam 

da CDA, dependendo do arbitramento judicial. 4. O Código de Processo 

Civil é aplicável subsidiariamente à Lei 6.830/1980 (conforme reconhecido 

em seu art. 1º). 5. Mediante interpretação sistemática e histórica, aliada ao 

propósito de assegurar maior agilidade na tramitação das Execuções 

Fiscais, é legítimo concluir que o disposto no art. 659 do CPC (segundo o 

qual a penhora deve compreender o principal atualizado, os juros, as 

custas e os honorários advocatícios), deve ser aplicado no âmbito das 

Execuções processadas no rito da LEF, de modo que a garantia judicial 

nelas prestada deve abranger os honorários advocatícios. 6. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp: 1409688 SP 2013/0336707-5, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/02/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2014) Logo, com a 

inclusão dos honorários advocatícios, o valor a ser garantido perfaz a 

quantia de R$ 22.581,37 (vinte e dois mil quinhentos e oitenta e um reais e 

trinta e sete centavos). Assim, intime-se a parte embargante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o reforço da segurança do juízo nos 

autos da execução fiscal. Caso não haja a garantia do juízo, postergo a 

análise dos embargos à execução até que haja no executivo fiscal reforço 

suficiente da penhora. Decorrido o prazo, com a manifestação, voltem os 

autos conclusos. Em caso de inércia, certifique-se no executivo fiscal a 

determinação nessa decisão para a postergação da análise dos embargos 

à execução e o prosseguimento da execução fiscal com relação à CDA nº 

178/2018, 179/2018 e 180/2018, sem a liberação do valor depositado, 

intimando-se a exequente para indicar bens passíveis de penhora. Int. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010362-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” movida por CLARO S/A em face 

do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando como causa de pedir: 

“Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo emanado do Órgão de 

Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON Municipal de Rondonópolis, 

nos autos de 53 procedimentos administrativos. (...) Em todos os casos 

apontados nesta ação, o procedimento foi instaurado pelos consumidores 

alegando supostos problemas com a operadora e, com o intuito de 

atendê-los a empresa realizou acordo com os mesmos nas audiências de 

conciliação, ou ainda se manifestou informando que iria fazê-lo. Ocorre 

que, muito embora a reclamada tenha realizado acordo com os 53 

consumidores e cumprido com o que fora avençado, mesmo sem a 

manifestação dos consumidores acerca de eventual descumprimento, o 

PROCON, ainda assim entendeu pela aplicação da multa com a justificativa 

de que “este Órgão de Defesa do Consumidor, comunga do entendimento 

que a reparação do ato lesivo não inibe qualquer aplicação das sanções 

administrativas previstas nos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do 

Consumidor” (SIC). Entrementes, analisando de soslaio os Processos 

Administrativos, verifica-se o quão absurda fora à imposição da 

penalidade de multa à empresa, uma vez que em todos os casos a 

empresa sequer se manifestou sobre o mérito da reclamação, mas tão 

somente, realizou o atendimento da pretensão dos consumidores, visando 

a satisfação dos mesmos e o arquivamento do processo administrativo. 

Veja que a somatória dos valores das multas aplicadas pelo PROCON 

somam a monta de R$ 288.089,82 (duzentos e oitenta e oito mil oitenta e 

nove reais e oitenta e dois centavos), uma valor que beira o absurdo em 

razão do atendimento prestado pela empresa, motivo pelo qual, por não 

haver outra alternativa administrativa para desconstituir as nulidades 

havidas, é que se propõe a presente ação.”. Partindo de tais premissas, 

requer a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: “1) A 

concessão, inaldita altera parte, da antecipação liminar dos efeitos da 

tutela, nos termos do art. 300 do NCPC, uma vez que presentes os 

pressupostos autorizadores, especialmente o perigo de dano gravíssimo e 

de difícil reparação, determinando-se a imediata suspensão da 

exigibilidade das multas impostas nos autos dos processos administrativos 

0111-004.799-6, 0114-003.922-7, 0115-005.951-8, 0115-005.118-6, 

0115-002.294-0, 0115-005.816-9, 0115-005.373-1, 0115-002.560-0, 

0115-002.863-2, 0115-000.681-7, 0114-000.169-9, 0114-001.033-5, 

0114-001.683-0, 0114-001.034-3, 0113-004.165-4, 0113-003.921-2, 

0113-002.734-0, 0113-001.389-5, 0115-003.329-4, 0114-000.796-6, 

0115 -000 .627 -5 ,  51 .003 .001 .15 - 0 0 0 1 5 6 2 ,  0 1 1 3 - 0 0 1 . 7 0 0 - 8 , 

51 .003 .001 .14 -0005343 ,  0115 -0 0 4 . 9 5 0 - 6 ,  0 1 1 5 - 0 0 0 . 1 0 3 - 5 , 

0115-003.720-1, 0112-006.834-0, 0114-004.343-6, 0114-004.998-2, 

0113-004.261-4, 0113-003.799-5, 0115-000.406-8, 0112-009.240-4, 

0115-003.939-2, 0116-000.840-3, 0112-007.545-6, 0114-003.701-0, 

0113-004.537-6, 0113-000.910-1, 0113-000.859-0, 0113-000.692-4, 

0113-001.595-0, 0113-002.783-0, 0113-004.403-5, 0113-005.683-9, 

0113-000.416-7, 0113-002.509-0, 0113-002.495-0 , 0113-001.846-7, 

0113-005.647-4, 0113-000.931-3 e 0113-005.115-9, até que transite em 

julgado a decisão definitiva a ser proferida na presente ação anulatória; 2) 

Não sendo deferida a liminar para suspensão da exigibilidade dos débitos, 

seja ao menos deferida liminar para possibilitar a expedição de certidão 
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positiva com efeito negativo, bem como suspensas eventuais ações 

executórias.” Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta parcial 

acolhimento. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário 

se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo 

no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão a espécie traz elementos 

que, em princípio, autorizam reconhecer parcialmente a plausibilidade do 

direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do 

fundamento. Na espécie, é certo que se trata de ação anulatória de 53 

(cinquenta e três) condenações administrativas que tramitaram perante o 

PROCON municipal, alegando a requerente a imposição indevida de multa 

em razão dos acordos transigidos em audiência. Com efeito, no que se 

refere às reclamações nº 01110047996, 01140039227, 01150053731, 

01150025600, 01150006817, 01140001699, 01140010335, 01140016830, 

01140010343, 01130041654, 01130039212, 01130027340, 01130013895, 

51003001150001562, 01120068340, 01140043436, 01130042614, 

01130037995, 01120092404, 01160008403, 01130045376, 01140037010, 

01130009101, 01130027830, 01130006924, 01130015950, 01130044035, 

01130056839, 01130004167, 01130025090, 01130024950, 01130018467, 

01130009313 e 01130051159, em princípio, mostra-se indevida a 

imposição de multa. Isso porque, em princípio, restou demonstrado que, de 

fato, a parte autora providenciou administrativamente, em audiência de 

conciliação, acordo para solucionar as reclamações apresentadas pelo 

consumidor. Aliás, constou nas reclamações como “Reclamação 

Fundamentada Atendida”, o que corrobora com as alegações da autora 

que foram cumpridas as obrigações apresentadas pelos consumidores. 

Ora, a questão de possíveis falhas na prestação do serviço foi resolvida 

mediante acordo realizado entre as partes – conforme ata de conciliação 

no processo administrativo-, não havendo circunstância excepcional para 

seu prosseguimento e aplicação imposta, como ocorreu. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. 

CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR. 

FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA 

DESCABIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. 1. Havendo 

acordo celebrado entre o consumidor e o fornecedor, não há razão, salvo 

circunstâncias excepcionais, para aplicação de multa por parte do 

PROCON. 2. ¿Na ausência de circunstâncias especiais, sedimentou-se a 

jurisprudência da Corte no sentido de que a fixação dos honorários 

advocatícios, quando se tratar de pessoa jurídica de direito público, deve 

situar-se no patamar de 10% sobre o valor da condenação¿ (TJ-SC - AC: 

523894 SC 2008.052389-4, Relator: Newton Janke, Data de Julgamento: 

13/07/2010, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Caçador) EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ANULATÓRIA – MULTA PROCON - PROCESSO ADMINISTRATIVO – 

MOTIVAÇÃO INADEQUADA – CUMPRIMENTO DO ACORDO – REPARAÇÃO 

DO DANO – ILEGALIDADE DA MULTA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1) O ato administrativo não encontra-se devidamente 

motivado, nos termos do art. 50, da Lei 9784/99 e do art. 19, do Decreto 

Municipal 11.738/03. No corpo da decisão administrativa, o 

PROCON/Vitória indica como fundamento normativo de sua pretensão 

punitiva unicamente o art. 18, do Código de Defesa do Consumidor que 

trata da responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos. 2) Após 

interpretação dos fatos segundo o conteúdo do art. 14 do CDC , 

verifica-se que não houve violação à legislação consumerista. Ao 

contrário, os documentos juntados pela apelada demonstram 

inequivocamente a devolução do valor pago, ainda que a destempo, porém 

antes da decisão que aplicou a penalidade. 3) Recurso de apelação 

conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 

em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Terceira 

Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão 

que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e 

negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 

em ______ de _________________ de 2016. PRESIDENTE RELATOR 

(TJ-ES - APL: 00338860220128080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data 

de Julgamento: 31/05/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/06/2016) ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA 

APLICADA PELO PROCON. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O 

CONSUMIDOR E O FORNECEDOR. FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. MULTA DESCABIDA. APELO PROVIDO. Tendo em vista 

a ocorrência de acordo firmado entre as partes, nos autos da reclamação 

aviada pelo consumidor junto ao PROCON, devidamente assinado e sem a 

existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo 

a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito. (TJ-BA 

- APL: 00204209620098050001 BA 0020420-96.2009.8.05.0001, Data de 

Julgamento: 19/11/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

27/11/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON/DF. ACORDO. PRESENÇA DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. 

CONCESSÃO DA MEDIDA. 1. SEGUNDO A TEORIA DOS MOTIVOS 

DETERMINANTES, O MOTIVO QUE ACARRETOU A PRODUÇÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DEVE GUARDAR SINTONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA 

QUE ENSEJOU A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, SENDO QUE NA HIPÓTESE 

DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR 

QUE REALIZOU A RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON-DF, FAZ, NUM 

PRIMEIRO E PROVISÓRIO EXAME, REVELAR A CESSAÇÃO DE JUSTA 

CAUSA PARA A IMPOSIÇÃO DA MULTA. 2.A PERMANÊNCIA DA 

COBRANÇA DA MULTA IMPOSTA ADMINISTRATIVAMENTE, COM A 

INSCRIÇÃO DA EMPRESA NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL, 

CONFIGURA A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO, COM O COMPROMETIMENTO DA UTILIDADE DA VIA 

RECURSAL MANEJADA PELA AGRAVANTE. 3. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A I :  2 5 4 0 1 4 9 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0025401-49.2011.807.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 08/03/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 

30/03/2012, DJ-e Pág. 164) Além disso, evidencia-se a existência de 

perigo de dano ante a possibilidade de inscrição da multa em dívida ativa, 

situação que traz consideráveis consequências aos negócios da 

requerente, tais como impossibilidade de participação em licitações e 

possibilidade de execução. No entanto, em relação às reclamações nºs. 

01150059518, 01150051186, 01150022940, 01150058169, 01150028632, 

01150033294, 01140007966,  01150006275,  01130017008 , 

51003001140005343, 01150049506, 01150001035, 01150037201, 

01140049982, 01150004068, 01150039392, 01120075456 e 

01130008590, é certo que todas constaram como “Reclamação 

Fundamentada Não Atendida”, significando que não houve acordo na 

audiência ou que o acordo não foi cumprido corretamente. Dessa maneira, 

é inviável, em cognição sumária, a análise do mérito de uma decisão 

administrativa que foi devidamente fundamentada e respeitada à ampla 

defesa e o contraditório. Ainda, no tocante à reclamação administrativa nº 

01130056474, não foi apresentado em sua integralidade o processo 

administrativo, impossibilitando a análise do pleito liminar em relação a 

essa, pois ainda que constou a existência de acordo em audiência, não há 

a decisão devidamente fundamentada juntada nos autos. Se não bastasse 

isso, é certo que é plenamente legal a aplicação de multa administrativa 

nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, bem como, 

a princípio, não verifico que os valores fixados se encontram fora do 

parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na 

fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplica e 

constou que o valor foi fixado em consideração a reincidência da prática 

abusiva. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO 

PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – 

IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA 

MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA 

AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 

– INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para obter êxito 

na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o 

preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, 

do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna 

imperioso o indeferimento desta medida. 2 – Impõe-se o indeferimento do 

pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela 

postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase 

preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela 

Administração Pública/PROCON-MT. 3 - A apresentação de fiança 

bancária, ou seguro garantia, não é suficiente para a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral 

devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a 
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possibilidade de suspensão por meio de fiança bancária. (AI 139658/2015, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016) Por outro lado, com relação 

ao pedido de emissão certidão positiva com efeito negativo, é certo que a 

parte autora oferece como garantia a apólice do seguro-garantia de nº 

0306920179907750198360000, no valor de R$ 374.516,77 (trezentos e 

setenta e quatro mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e sete 

centavos), a qual possui acrescido ao valor da ação mais de 30% (trinta 

por cento), como forma de assegurar o crédito tributário. Com efeito, é 

certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação 

tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de 

forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de 

negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional. 

Aliás, ainda que a Ré venha propor execução do crédito, a Lei de 

Execução Fiscal permite que a garantia possa se dar de várias formas, 

conforme previsão do art.9ª, constituindo-se o seguro garantia uma delas, 

como se vê: “Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros 

e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o 

executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em 

estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - 

oferecer fiança bancária ou seguro garantia III - nomear bens à penhora, 

observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos 

por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Assim, o oferecimento do 

seguro garantia é apto a garantir o débito fiscal o que, em princípio, 

permite reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado. Além 

disso, presente ainda o “periculum in mora”, uma vez que a não emissão 

da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa acarretará no 

prejuízo comercial a parte autora, pois estará impedida de realizar 

atividades, tal como, participar em licitações e concorrência. Por fim, não 

há que se falar em concessão de tutela com força de suspensão ou 

exclusão do crédito tributário, uma vez que “é pacífica a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do 

seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e 

integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário” 

(AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 13/06/2017m DJe 21/06/2017). Ante o exposto, defiro 

parcialmente o pedido de tutela de urgência requerido, determinando: a) a 

suspensão da exigibilidade da multa imposta nos processos 

administrativos nºs. 01110047996, 01140039227, 01150053731, 

01150025600, 01150006817, 01140001699, 01140010335, 01140016830, 

01140010343, 01130041654, 01130039212, 01130027340, 01130013895, 

51003001150001562, 01120068340, 01140043436, 01130042614, 

01130037995, 01120092404, 01160008403, 01130045376, 01140037010, 

01130009101, 01130027830, 01130006924, 01130015950, 01130044035, 

01130056839, 01130004167, 01130025090, 01130024950, 01130018467, 

01130009313 e 01130051159; b) que a parte Ré, até ulterior deliberação, 

abstenha-se de negar emissão de Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativas de Débitos em razão dos débitos impostos nas reclamações nº 

01150059518, 01150051186, 01150022940, 01150058169, 01150028632, 

01150033294, 01140007966,  01150006275,  01130017008 , 

51003001140005343, 01150049506, 01150001035, 01150037201, 

01140049982, 01150004068, 01150039392, 01120075456, 01130008590 

e 01130056474 , bem como que bem como este crédito não enseje em 

apontamento em órgãos de proteção ao crédito ou protesto. Cite-se o 

Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, e indicar as provas 

que pretende produzir, no prazo previsto no artigo 306 do Código de 

Processo Civil, observando a regra do artigo 183 do mesmo diploma 

processual. Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo 

legal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito
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IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, AMAURI JOSE DOMINGUES DA SILVA, 

ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI, SUELI DIAS PEREIRA 

COBIANCHI, GIRLEY FERREIRA DE CARVALHO SILVA, E. P. 

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:OAB/MT10257, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - 

OAB:15007-B/MT, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT, GILMAR 

MOURA DE SOUZA - OAB:5681, MAURICIO CASTILHO SOARES - 

OAB:MT/11.464, MAURICIO JOSÉ CAMARGO CASTILHO SOARES - 

OAB:11464/MT, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimação dos advogados das partes requeridas, para tomarem ciência de 

que foi designada AUDIÊNCIA para colher o depoimento pessoal da 

sócia-proprietária Sra. Maria Auxiliadora Morais Arantes, na Comarca de 

Goiânia-GO, na data de 30/07/2018 às 10h20min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 764920 Nr: 15790-47.2014.811.0003

 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: RENATO BESERRA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Intimação da advogada da parte autora, Drª Denise Rodeguer, OAB/MT nº 

15.121-A, para tomar ciência da data designada pelo perito, Dr. MARCUS 

JOSÉ PIERONI, para realização da pericia, a saber: dia 09 de Julho de 

2018, às 9h00min, nas dependências do Centro Médico, sito à Rua Acyr 

Rezende Souza e Silva nº 2094, Vila Birigui, na cidade de 

R o n d o n ó p o l i s / M T ,  t e l e f o n e :  ( 6 6 )  3 4 2 6 - 6 7 7 3 ,  e - m a i l : 

mjpclinica@hotmail.com, bem como, de que a parte autora deverá 

comparecer munida de seu exames e laudos médicos, devendo efetuar o 

pagamento dos honorários periciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) diretamente ao médcio-perito neste dia, juntando posteriormente, o 

recibo nos autos.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 329528 Nr: 338-47.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SAMPAIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado de defesa para apresentação dos memoriais no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 630620 Nr: 2811-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GUIMARÃES SANTOS, FABRICIO 

BATISTA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Intimacao do advogado de defesa da audiência de continuidade para o dia 

10 de agosto de 2018, às 16h00min (MT), audiência de instrução e 

julgamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior
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 Cod. Proc.: 641192 Nr: 2671-59.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON RICARDO TELLES PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:16451/O

 I – Decorrente da certidão retro, redesigno para o dia 10 de agosto de 

2018, às 13h30min (MT), audiência de instrução e julgamento.

II – Cumpram-se as demais determinações da decisão anterior.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 628758 Nr: 1372-81.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONORIO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Ademais, trata-se de acusado maior de 70 anos de idade (fl. 16), cuja 

circunstância reduz o prazo prescricional pela metade. Com efeito, 

considerando que desde o recebimento da denúncia até a presente data 

decorreram 02 anos, 10 meses e 13 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 ONÓRIO GONÇALVES DA 

SILVA. 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. Após o 

trânsito em julgado, com fundamento nos arts. 336 e 347 do Código de 

Processo Penal, após a dedução das custas e despesas processuais, 

desde já autorizo o levantamento do valor remanescente recolhido a título 

de fiança, conforme documento de fl. 19. Para efetivação da ordem, 

determino a expedição dos alvarás correspondentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 671751 Nr: 4100-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - 

OAB:18562

 Vistos, etc.

 Diante da juntada aos autos do atual endereço da testemunha Raucea, hei 

por bem designar audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 17:00 horas.

Intime-se a testemunha no endereço declinado à fl. 53.

Intime-se defesa e o Ministério Público para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661101 Nr: 9861-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CESAR FREITAS DA SILVA, MAYCON 

RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, 

Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 41.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno os 

acusados Willian Cesar Freitas da Silva e Maycon Rodrigues Espinosa de 

Campos, como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I, II e V (1º, 

2º e 3º fatos), c/c art. 61, inciso II, alíneas “h” (vítima idosa – 2º fato) e 

alínea “d” (tortura – 1º fato), todos do Código Penal e art. 244-B da Lei 

8.069/90 (4º fato), na forma do art. 69 do CP.IV – DOSIMETRIA DA 

PENA42.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, 

levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, 

passo a individualizá-la nos seguintes termos.IV.1 – RÉU WILLIAN CESAR 

FREITAS DA SILVA (1º, 2º e 3º fatos descritos na denúncia(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 626864 Nr: 8747-70.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEITIANE DE FREITAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

 Solicite-se informação referente ao cumprimento da carta precatória de fl. 

66, expedida ao juízo da comarca de Sonora/MS com a finalidade de citar 

à acusada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 328251 Nr: 6250-59.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO ALVES ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOUZA SANTOS - 

OAB:138259/SP

 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.: 603425 Nr: 1166-72.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 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.: 610017 Nr: 258-78.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DE OLIVEIRA ALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 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.: 637806 Nr: 8594-03.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON DA CRUZ PEREIRA, Rogério Soares 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Marcelo Mark de Freitas - OAB:15.143/MT

 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.: 604517 Nr: 2286-53.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 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.: 632998 Nr: 4686-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MACHADO DA SILVA, NÁGILA 

LOPES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 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.: 603936 Nr: 1688-02.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE SOUZA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235

 Vistos, em correição.

 Diante da juntada aos autos do atual endereço da vítima Jhonatan, 

determino a expedição de carta precatória ao juízo da comarca de Alto 

Taquari/MT, a qual poderá ser localizada no endereço: Rua Francisco 

Mendes de Moraes, nº 1491, bairro Centro, Alto Taquari/MT, telefone nº 

66-3496-1603.

Após o retorno da missiva devidamente cumprida, intimem-se as partes 

para que apresentem seus memoriais finais no prazo igual e sucessivo de 

05 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 623505 Nr: 6343-46.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CARVALHO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) Diante disso, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 

1º, todos do Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, 

declaro extinta a punibilidade do réu LUCAS CARVALHO KLEIN.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.Cumpra-se, publique-se e intimem-se, expedindo o necessário.Resta 

prejudicada a análise dos embargos de declaração ante a perda de 

objeto.Após o trânsito em julgado, com fundamento nos arts. 336 e 347 do 

Código de Processo Penal, após a dedução das custas e despesas 

processuais, desde já autorizo o levantamento do valor remanescente 

recolhido a título de fiança, conforme documento de fls. 18/30. Para 

efetivação da ordem, determino a expedição dos alvarás 

correspondentes.Rondonópolis/MT, 27 de junho de 2018.LEONARDO DE 

CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647694 Nr: 8181-53.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIENE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 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.: 656208 Nr: 5597-76.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

 Ante a certidão de fl. 276 quanto a não localização das testemunhas 

Flaviane e Débora, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que se 

manifeste.

Após a juntada da petição da defesa, venham-me os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635480 Nr: 6666-17.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem, aguarde-se a realização da audiência designada pelo 

Juízo deprecado para o dia 18.11.2019, às 15:10 horas, ocasião em que 

será proposta a suspensão condicional do processo ao acusado Geraldo 

Rodrigues de Oliveira.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação do benefício, 

voltem-me os autos em conclusão para extinção da punibilidade e 

determinação de arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 631074 Nr: 3222-73.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PINTO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, Yclen Eduardo Soares dos Santos - 

OAB:22.287/O

 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.: 630688 Nr: 2876-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yclen Eduardo S. dos Santos 

- OAB:22287 MT

 58.Por todo o exposto, afasto o concurso de agentes (1º fato), 

reconheço a continuidade delitiva e, em consequência, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR Jeferson 

Renato da Silva Rodrigues como incurso nas sanções previstas no art. 

157, § 2º, inciso I e art. 157, § 2°, inciso I, ambos na forma do art. 71 ( 

vezes), todos do Código Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA 59.Em 

observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em 

consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.60(...0

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 639952 Nr: 1517-06.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A

 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.: 620254 Nr: 3403-11.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 AUTOS – Nº 620254

Vistos, em correição.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela defesa de SIDNEI 

DA SILVA LIMA, alegando omissão contida na r. sentença de fls. 75/76 no 

que tange ao valor prestado pelo acusado a título de fiança, razão pela 

qual requer a restituição integral e atualizada da quantia paga pelo mesmo.

É o necessário. Decido.

Assiste razão ao embargante, pois conforme consta do corpo da 

sentença atacada nada foi mencionado quanto à devolução da quantia 

prestada pelo acusado, motivo pelo qual determino, com fundamento nos 

arts. 336 e 347 do Código de Processo Penal e após a dedução das 

custas e despesas processuais, desde já autorizo o levantamento do 

valor remanescente recolhido a título de fiança, conforme documento de 

fls. 22/24. Para efetivação da ordem, determino a expedição dos alvarás 

correspondentes.

Intime-se o acusado para informar sua conta bancária onde deverá ser 

depositado os valores referentes a restituição da fiança.

Após o acusado informar o número da conta bancária, desde já autorizo a 

expedição de alvará de liberação do valor objeto do depósito judicial em 

favor do mesmo.

 Com a efetiva restituição do valor ao acusado, arquivem-se os presentes 

autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 27 de junho de 2018.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 334906 Nr: 5722-88.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LANDIN, 

ALEXANDRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 AUTOS - N.º 334906

Vistos, em correição.

Processo em ordem, intime-se o acusado Alexandre Oliveira Silva via 

edital acerca da sentença de fls. 222/227.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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I- DO RECURSO DE APELAÇÃO

Desde já, recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado CARLOS 

ALBERTO DE OLIVEIRA SANDIM à fl. 229 já com suas razões recursais de 

fls. 243/249, ante a certificação de sua tempestividade (fl. 231).

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 252/258), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Rondonópolis/MT, 27 de junho de 2018.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 334171 Nr: 4987-55.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 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.: 319790 Nr: 4588-94.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SOLANGE DUARTE DA SILVA, EVA 

MARIA HILARIO, JAEDER SILVA MENDES JAVORNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público à fl. 217.

Assim, determino que oficie-se o Juízo da comarca de querência/MT, para 

que encaminhe a este Juízo a mídia audiovisual relativa à oitiva da vítima 

Janaina Rodrigues da Silva.

Com a juntada da mídia digital, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público 

e à defesa para que apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e 

sucessivo de cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 324018 Nr: 2177-44.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO NUNES MEIRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161-MT

 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.: 606183 Nr: 3995-26.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERRAZ ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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.: 625839 Nr: 7972-55.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO CARNEVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 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.: 626599 Nr: 8527-72.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HUMBERTO FERREIRA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO RODRIGUES CUSTODIO 

- OAB:10.693/MT

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos, verifico que o réu já foi interrogado por meio de 

carta precatória, com mídia digital juntada à fl. 114.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória de fl. 

108, enviada ao Juízo da comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de 

inquirir a testemunha Nelson de Castro Alves.

Após a juntada da carta precatória de fl. 108, devidamente cumprida, 

desde já declaro encerrada a instrução processual e determino seja 

concedida vista dos autos ao Ministério Público e a Defensoria Pública 

para que apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 

cinco dias.

Por fim, dê-se vista dos autos a defesa para que se manifeste acerca da 

decisão de fl. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 658253 Nr: 7424-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: J.M. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 
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- OAB:15290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Júlio César Speranza Júnior, OAB/MT nº. 15.290 e da 

Drª. Daniela A. Neves, OAB/MT nº. 21.607, de que os autos encontram-se 

com vista para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615027 Nr: 5681-19.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELDNER DURE ASTORGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos, em correição.

Determino seja feita vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação acerca do cumprimento das condições da suspensão 

condicional do processo.

Sem prejuízo, intime-se o acusado para comprovar, mediante documento 

original ou declaração da beneficiária, a efetiva destinação do valor fixado 

à entidade beneficiada, notadamente porque o documento constantes dos 

autos trata-se de simples cópia.

Após, tornem os autos conclusos para análise.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 629747 Nr: 2070-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS

 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, 07 meses e 29 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 JULIO CESAR DA SILVA 

MEDEIROS. 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.: 621930 Nr: 4990-68.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN GONÇALVES CARLINI, ELIOMAR 

PEREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome do denunciado, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Por fim, no que tange ao item VI da cota retro, determino seja extraída 

cópia integral dos autos e remeta-se ao JECRIM para as providências 

necessárias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 645336 Nr: 6219-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BATISTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado ADRIANO BATISTA DE 

ANDRADE para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 

10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seus endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome do denunciado, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Caso haja proposta de suspensão condicional do processo, determino que 

conste no instrumento de citação do acusado a proposta de suspensão 

realizada pelo Ministério Público, a fim de que, ao apresentar a resposta 

(art. 396-A), manifeste-se sobre a possibilidade de aceitação ou não dos 

termos oferecidos.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663350 Nr: 11823-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO DE JESUS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 
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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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 614796 Nr: 5444-82.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN JUNIOR RODRIGUES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 614190 Nr: 4813-41.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR VIDAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riad Magid Danif - 

OAB:34052/MG

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 614123 Nr: 4744-09.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA, 

MONIQUE FRANCIELLI DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 338938 Nr: 2742-37.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 332674 Nr: 3485-81.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VENTURA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 323953 Nr: 2111-64.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DE OLIVEIRA FABIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 323149 Nr: 1322-65.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEIAS DA SILVA, CLAUDINEI GOMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.883-MT

 Vistos, em correição.
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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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 294860 Nr: 2489-93.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA, ADRIANO 

PEREIRA CAMPOS, JOSE RODRIGUES FILHO, ADALBERTO MENDES 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 649488 Nr: 9765-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 647569 Nr: 8070-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIDYSON BRUNO DA SILVA DE OLIVEIRA, 

SAULO GABRIEL SILVA BENÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES 

- OAB:3.402-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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 640443 Nr: 1951-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JÚNIOR FREITAS DOS SANTOS, VICTOR 

LOPES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 639166 Nr: 848-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SILVA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VÍTOR MOMBERGUE 

NASCIMENTO - OAB:18.707-A - MT

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 636979 Nr: 7897-79.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AGRIPINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 633804 Nr: 5283-04.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LEAL, ALMIR ROGERIO FERREIRA 
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DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 628766 Nr: 1380-58.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 628325 Nr: 1041-02.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 628147 Nr: 910-27.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ROJAS DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUCIR WESSLING - 

OAB:64592, LUIZ CARLOS DA ROCHA - OAB:68.995, MARCO 

ALEXANDRE HEMIELEVSKI - OAB:72.989

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

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.: 627399 Nr: 334-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GABRIEL RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 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 a análise da presente ação penal para fins de correição, 

motivos pelos quais determino que os autos venham conclusos ao 

magistrado que me sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666998 Nr: 26-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA, 

ANDERSON SOBRINHO SOARES, WELLINGTON WILSON FORTE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - 

OAB:15.193 MT

 Autos nº 26-90.2018.811.0064 – Cód. 666998

Vistos.

Recebo os recursos de apelação interpostos pelas defesas dos 

acusados LUCAS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA às fls. 270/273; 

ANDERSON SOBRINHO SOARES à fl. 267 e WELLINGTON WILSON FORTE 

DA SILVA à fl. 274, ante a certificação tempestividade dos mesmos (fls. 

268, 280 e 309), em seus legais efeitos.

Formalizados os recursos de apelação interpostos, já com as 

contrarrazões (fls. 293/308 e 330/341), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668910 Nr: 1639-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SOUSA XAVIER JUNIOR, RENER DA 

SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O, GILBERTO ALMEIDA - OAB:

 Autos nº 1639-48.2018.811.0064 – Cód. 668910

Vistos.

Certificada a autenticidade do Alvará de Soltura, cumpra-se conforme 

decisão proferida no habeas corpus nº 1006878-14.2018.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

4ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616183 Nr: 6878-09.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 20/06/2018

Dados Gerais

Execução Número: 6878-09.2013.811.0064

Nome Reeducando: Leandro Roberto de Souza

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 20a 6m 0d 09/10/2012 10/10/2012 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 6a 6m 12d 16/09/2016 16/09/2016 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 64

Dias Remidos

Remições

Observações

171 Decisão de fls. 111

26 fl. 74

102 fls. 123/127 não homologada

21 fl. 152 não homologada

Data de Prisão Definitiva: 10/10/2012

Total da Pena: 27a 0m 12d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 10/10/2012

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 09/03/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

10/10/2012 + 9a 3m 14d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 320 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(10/10/2012 - 10/10/2012) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 10/10/2012

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 28/09/2027

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

10/10/2012 + 15a 10m 4d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 320- 1

Pena Restante a partir da data Atual 20a 5m 14d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

10/10/2012 + 27a 0m 12d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 320- 1

Pena Cumprida até data Atual 5a 8m 10d

Data do Término da Pena: 05/12/2038

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 327689 Nr: 5735-24.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON ANDERSON LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, João Batista Borges Júnior - OAB:

 como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 20/06/2018Dados 

GeraisExecução Número: 5735-24.2009.811.0064Nome Reeducando: Jhon 

Anderson Lima SilvaPena Data do Fato Início Cumprimento Livramento 

Condicional Progressão RegimeCondenacoes: 3a 10m 5d 14/04/2009 

14/04/2009 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário 7a 0m 0d 03/12/2010 

03/12/2010 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum 3a 10m 6d 22/09/2014 

22/09/2014 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum 22a 5m 16d 08/04/2017 

28/09/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 10a 5m 23d 05/10/2017 

05/10/2017 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - ComumQuantidade total de Dias 

Multa: 392Data Inicial Data FinalInterrupçõesQuant. Dias 

Observações05/11/2010 02/12/2010 27 dias fls. 71 e 81, Novembro/2010 

a Dezembro/201017/07/2017 28/09/2017 71 dias fl. 08-verso e fl.379Total 

de dias interrompidos: 98Dias RemidosRemiçõesObservações14 fl.l 3536 

fl.35414 fl. 35531 fl. 333Data de Prisão Definitiva: 14/04/2009Total da 

Pena: 47a 7m 20dRegime Atual: FechadoData base para progressão de 

regime 28/09/2017 Informações para progressão de regimeData para 

progressão de regime 18/02/2024Fórmula do Requisito Temporal: 

Data-base + Soma das Frações + Interrupção* - Detração* - Remição - 1 

dia28/09/2017 + 6a 6m 27d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 65 - 1Pena Cumprida: 

(Data-base - Data Início) - Interrupção(28/09/2017 - 14/04/2009) - 0a 3m 

8d(8a 5m 14d) - 0a 3m 8d = 8a 2m 6dData base para Livramento 

Condicional 14/04/2009 Informações sobre livramento condicionalData 

Livramento Condicional 01/02/2030Fórmula do Requisito Temporal: 

Data-base + Soma das Frações + Interrupção - Detração - Remição - 1 

dia14/04/2009 + 20a 8m 17d + 0a 3m 8d - 0a 0m 0d - 65- 1Pena Restante a 

partir da data Atual 38a 6m 17d Informações sobre término da 

PenaFórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena 

Total + Interrupção - Detração - Remição - 1 dia14/04/2009 + 47a 7m 20d + 

0a 3m 8d - 0a 0m 0d - 65- 1Pena Cumprida até data Atual 8a 10m 28dData 

do Término da Pena: 07/01/2057

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 651025 Nr: 676-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 12/06/2018

Dados Gerais

Execução Número: 676-74.2017.811.0064

Nome Reeducando: Maycon Rodrigues Espinosa de Campos

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 4a 0m 0d 27/06/2016 27/06/2016 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 8a 6m 20d 01/10/2017 01/10/2017 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 30

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

27/09/2016 01/10/2017 364 dias -

Total de dias interrompidos: 364

Data de Prisão Definitiva: 27/06/2016

Total da Pena: 12a 6m 20d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 01/10/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 18/10/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

01/10/2017 + 2a 0m 18d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(01/10/2017 - 27/06/2016) - 1a 0m 4d

(1a 3m 4d) - 1a 0m 4d = 0a 3m 0d

Data base para Livramento Condicional 27/06/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 09/02/2023

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

27/06/2016 + 5a 7m 10d + 1a 0m 4d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 11a 7m 6d
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 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

27/06/2016 + 12a 6m 20d + 1a 0m 4d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 11m 12d

Data do Término da Pena: 19/01/2030.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673489 Nr: 5601-79.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES ALESSANDRO NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY CAVALCANTE - 

OAB:21.663/O

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 18/05/2018

Dados Gerais

Execução Número: 5601-79.2018.811.0064

Nome Reeducando: Thales Alessandro Nascimento Lima

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 8m 0d 18/05/2017 18/05/2017 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 3a 2m 0d 18/05/2017 18/05/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 1300

Data de Prisão Definitiva: 18/05/2017

Total da Pena: 8a 10m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 18/05/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 04/03/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

18/05/2017 + 2a 9m 16d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(18/05/2017 - 18/05/2017) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 18/05/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 17/03/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

18/05/2017 + 4a 10m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 7a 9m 26d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

18/05/2017 + 8a 10m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 0m 0d

Data do Término da Pena: 17/03/2026

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669728 Nr: 2294-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERRI ADRIANO DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da 

Lei 7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 24/05/2018

Dados Gerais

Execução Número: 2294-20.2018.811.0064

Nome Reeducando: Jerri Adriano da Silva Alves

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 7a 0m 0d 23/09/2016 23/09/2016 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 700

Data de Prisão Definitiva: 23/09/2016

Total da Pena: 7a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 23/09/2016

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 10/07/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

23/09/2016 + 2a 9m 18d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(23/09/2016 - 23/09/2016) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 23/09/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 22/05/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

23/09/2016 + 4a 8m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 5a 3m 28d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

23/09/2016 + 7a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 8m 1d

Data do Término da Pena: 22/09/2023

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 622146 Nr: 5231-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR FERREIRA DO AMARAL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Certifico que a realização da audiência designada para esta data ficou 

prejudicada em virtude do MM. Juiz de Direito Wladymir Perri estar 

cumulando a quarta e quinta Varas Criminais. Certifico ainda que, por 

determinação verbal do MM. Juiz de Direito Wladymir Perri, REDESIGNO a 

presente audiência para o dia 12/07/2018, às 14h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624601 Nr: 7097-85.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIEL VITOR VIEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 proceder a intimação da defesa constituida nos autos, acerca do calculo 

de pena de fl.108.

Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 19/03/2018

Dados Gerais

Execução Número: 7097-85.2014.811.0064

Nome Reeducando: Adriel Vitor Vieira Santana

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 2a 0m 0d 10/07/2014 10/07/2014 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 5a 2m 0d 13/10/2015 13/10/2015 1/3 - Comum Primário 2/5 - Hediondo 

Primário

Quantidade total de Dias Multa: 530

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

09/09/2014 13/10/2015 394 dias fl. 06 e 46

Total de dias interrompidos: 394

Data de Prisão Definitiva: 10/07/2014
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Total da Pena: 7a 2m 0d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 15/03/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 08/08/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

15/03/2018 + 1a 4m 25d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(15/03/2018 - 10/07/2014) - 1a 1m 4d

(3a 8m 5d) - 1a 1m 4d = 2a 7m 1d

Data base para Livramento Condicional 10/07/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 02/01/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

10/07/2014 + 2a 4m 20d + 1a 1m 4d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 6m 23d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

10/07/2014 + 7a 2m 0d + 1a 1m 4d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 7m 5d

Data do Término da Pena: 13/10/2022

Demais Observações

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665477 Nr: 13762-15.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA ROSA DA SILVA DOS SANTOS, 

PABLA MELO KLAUSS, WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, leonardo paiva borotta - OAB:23181

 Dispositivoo - Julgo procedente a denúncia para condenar AMANDA 

ROSA DA SILVA SANTOS, PABLA MELO KLAUSS e WESLEN HENRIQUE 

DE LIMA RAMOS pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no 

art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Em atenção ao princípio constitucional 

da individualização da pena, passo a dosá-la.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 666043 Nr: 14228-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA, 

WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior - 

OAB/MT 12992 da designação da audiencia para o dia 17/07/2018 as 

13:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 658178 Nr: 7357-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DE OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior - 

OAB/MT 12992, da designação da audiencia para o dia 17/07/2018 as 

15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675440 Nr: 7350-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIANE CANDIDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, revela-se adequada a restituição do objeto em tela, pois 

comprovada a propriedade, não há indícios de que tenha sido adquirido 

como provento de qualquer infração, não constituindo, em princípio, objeto, 

instrumento ou produto de crime, nem é imprescindível para a elucidação 

ou prova de prática de qualquer conduta delituosa. Diante do exposto, 

Decido: I – Expeça-se o competente alvará para liberação do objeto 

apreendido nos autos. II – Após, arquivem-se os autos após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616186 Nr: 6881-61.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAILSON MELLO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Certifico que, por ordem verbal do magistrado, retiro a audência 

redesginada de pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 668561 Nr: 1353-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILCELENE FRAGA SILVA, ELISMAR NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Dispositivo.I – Concedo liberdade provisória à ré Ilcilene Fraga Silva, 

condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica e comparecimento a todos 

os atos processuais.II – Oficie-se ao Sistema Prisional local para que 

disponibilize tornozeleira eletrônica à ré, explicitando o caso de saúde. 

Anoto que enquanto não disponibilizado, a ré permanecerá no cárcere, 

onde vem recebendo o tratamento médico de forma normal.III – Informado 

da disponibilidade, expeça-se o devido alvará para prisão domiciliar e a 

condução da ré até a Penitenciária da Mata Grande para colocação do 

artefato.IV – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e 

materialidade. V – Designo para o dia 04 de julho de 2018, às 150h30min, 

audiência de instrução e julgamento.VI – Requisitem-se as rés e as 

testemunhas e intimem-se as partes.VII – Requisite-se ainda o laudo 

definitivo, concedendo ao Diretor da Politec local o prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas para apresentação em juízo, sob as penas de lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669488 Nr: 2126-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU JOSE VIEIRA JUNIOR, DANIEL BATISTA 

NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR JURANDIR VERNEQUE DIAS 

- OAB:14813

 Intimação do advogado do reu, Dr.DR JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB/MT 14813, da designação da audiencia para o dia 20/07/2018 as 

10:00 horas.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672285 Nr: 4549-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SILVA SOUZA, BORIS SACAROV 

SOFTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:16.330-MT, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.924-MT

 3. Dispositivo.I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e 

materialidade. II – Designo para o dia 04 de julho de 2018, às 14:15min, 

audiência de instrução e julgamento.III – Requisitem-se os réus e as 

testemunhas.IV – Requisite-se ainda o laudo definitivo, concedendo ao 

Diretor da Politec local o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

apresentação em juízo, sob as penas de lei. V – Intimem-se as partes.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668818 Nr: 1560-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de 

Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há prova da 

existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra 

o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de Maio de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635720 Nr: 6883-60.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRAO 

GUIMARAES - OAB:12.225

 Diante do exposto, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado LUZIMÁRIO BEZERRA 

CAVALCANTE, devidamente qualificado nos autos e, por consequência, 

decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das 

custas processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a 

vítima, do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e 

seu defensor(a) da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 23 de Maio de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634517 Nr: 5855-57.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOUZA MATOS

 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 etc.

Primeiramente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente 

citado, conforme se vê às fls. 45/46, e também intimado (fls. 68), não 

compareceu na presente solenidade, razão pela qual o processo seguirá 

sem a sua presença, na forma preconizada pelo artigo 367 do Código de 

Processo Penal.

Ademais, ante o teor da certidão de fl. 72, dando conta da não intimação 

da vítima Raquiel Aparecida de Bairros, dê-se vista a Sua Excelência o 

digno Promotor de Justiça, para que se manifeste e, se for o caso, decline 

o atual endereço da mesma.

Consequentemente, fica suspensa a presente audiência, que será 

redesignada em data posterior a manifestação ministerial, e quando então 

serão novamente as partes e a testemunha de defesa, regularmente 

intimadas.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636490 Nr: 7490-73.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTER GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13392/MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 
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do acusado WILTER GOMES FERREIRA, devidamente qualificado nos 

autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com 

fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal.Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Nada mais havendo 

a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira – Estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 617401 Nr: 478-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Ribeiro da Silva Neto 

- OAB:7356-A, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Dou por encerrada a presente instrução processual, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias às 

partes, iniciando-se pela acusação.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662471 Nr: 11000-26.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Paião - OAB:18145 A 

OAB/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, no caso vertente, verifica-se que as partes celebraram 

acordo em audiência, nos termos acima descrito.

 Diante disso, o Artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, determina 

que o processo deva ser extinto com resolução de mérito, sempre que as 

partes transigirem e, neste caso, consta presentes os pressupostos para 

homologação da avença, nos termos do referido dispositivo.

 ISTO POSTO, HOMOLOGO por sentença, o acordo noticiado nos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. E, por conseguinte, nos 

termos do Artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil 

JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal, razão pela qual dou a 

sentença por transitada em julgado na presente data.

Homologo ainda o pedido de desistência do prazo recursal deduzido em 

audiência por Sua Excelência, o digno Promotor de Justiça.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662472 Nr: 11001-11.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A

 Vistos etc.

Inicialmente, no caso vertente, verifica-se que as partes celebraram 

acordo em audiência, nos termos acima descrito.

 Diante disso, o Artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, determina 

que o processo deva ser extinto com resolução de mérito, sempre que as 

partes transigirem e, neste caso, consta presentes os pressupostos para 

homologação da avença, nos termos do referido dispositivo.

 ISTO POSTO, HOMOLOGO por sentença, o acordo noticiado nos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. E, por conseguinte, nos 

termos do Artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil 

JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal, razão pela qual dou a 

sentença por transitada em julgado na presente data.

Homologo ainda o pedido de desistência do prazo recursal deduzido em 

audiência por Sua Excelência, o digno Promotor de Justiça.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651042 Nr: 693-13.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katherine Nunes de Souza 

Crivellaro - OAB:11422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16.715-A/MT

 Processo: nº 693-13.2017.811.0064 – Código 651042.

Vistos etc.

Defiro o petitório de fl. 75.

 Assim, encaminhe o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca (CEJUSC), a fim de que seja 

realizada audiência de conciliação.

Cite-se a parte requerida, no endereço indicado à fl. 75, devendo constar 

no mandado as advertências dos Artigos 335 e 344, do Código de 

Processo Civil, informando que o prazo para contestar fluirá a partir da 

realização da audiência.

Intime-se a parte requerente para comparecer a audiência de conciliação a 

ser designada pelo CEJUSC.

 Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651042 Nr: 693-13.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katherine Nunes de Souza 

Crivellaro - OAB:11422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 
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SOUZA - OAB:16.715-A/MT

 Processo nº 693-13.2017.811.0064 (Código 651042)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR proposta 

por SELMA BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor de ANDERSON FARIA DE 

OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, verifica-se que a exordial veio instruída com a 

documentação pertinente (fls. 05/16 e fls. 16.vº/50).

Consta decisão do Juízo da 2º Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca declinando a competência em favor deste Juízo (fls. 50.vº/52).

 Redistribuído o feito, juntou-se aos autos relatório da Equipe 

Multidisciplinar deste Juízo às fls. 55/59.

Assim, o requerido foi devidamente citado em 01 de março de 2018 (fl. 

93).

Consta, ainda, que foi devidamente realizada audiência de conciliação, a 

qual restou frutífera, ante ao acordo celebrado entre as partes acerca da 

demanda (fls. 81/82).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

 No caso vertente, verifica-se que os litigantes entabularam um acordo 

acerca da demanda fls. 81/82.

Diante disso, o Artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, determina 

que o processo deve ser extinto com resolução de mérito, sempre que as 

partes transigirem e, neste caso, consta presentes os pressupostos para 

homologação da avença, nos termos do referido dispositivo.

 Isto posto, HOMOLOGO por sentença, o acordo noticiado nos autos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. E, por conseguinte, nos 

termos do Artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil 

JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal, razão pela qual dou a 

sentença por transitada em julgado na presente data.

Sem custas e honorários, na forma da Lei.

Notifique-se o Ministério Público (Artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil).

Por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se estes autos, com 

as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 775650 Nr: 4513-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNECAT MADEIRAS LTDA, SÃO JOÃO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833, OSMAR DOS SANTOS BORGES - OAB:16.648/MT, 

VANDERSON PAULI - OAB:13.534/MT

 CD. PROC. 775650

 Vistos etc.

Considerando a Portaria nº 841/2018-PRES do e. TJMT que decretou ponto 

facultativo e suspendeu os prazos processuais no dia 02 de junho do 

corrente ano, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, designo nova 

data para a realização da audiência de instrução para o dia 16 de agosto 

de 2018 às 14h00, mantendo as cominações às fls. 192.

 Determino que a srª Gestora que promova as devidas intimações desta 

decisão, evitando-se, assim, o quanto possível, a expedição de novos 

documentos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 28 de junho de 2018.

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO BISSONI

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 787062 Nr: 9027-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO STUMPF, CÉSAR STUMPF E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AFONSO BECKER - 

OAB:69061/RS

 CD. PROC. 787062

 Vistos etc.

Considerando a Portaria nº 841/2018-PRES do e. TJMT que decretou ponto 

facultativo e suspendeu os prazos processuais no dia 02 de junho do 

corrente ano, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, designo nova 

data para a realização da audiência de instrução para o dia 16 de agosto 

de 2018 às 16h00, mantendo as cominações da decisão proferida em 29 

de maio de 2018.

 Determino que a srª Gestora que promova as devidas intimações desta 

decisão, evitando-se, assim, o quanto possível, a expedição de novos 

documentos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 28 de junho de 2018.

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO BISSONI

 Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

 PORTARIA N. 181/2018-cnpar

 A Doutora Débora Roberta Pain Caldas, Juíza de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 178/2018-cnpar, de 20 de junho 

de 2018, que exonera VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO, 

matrícula, 36310, do Cargo de Assessora de Gabinete II da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Sinop, em 25.06.2018.

 RESOLVE:

REFITICAR, em parte, a referida portaria, onde se lê: 25.06.2018, leia-se: 

26.06.2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 29 de junho de 2018.

DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000580-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO (EXEQUENTE)

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 

despacho exarado no ID.( 13003650), 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 15(quinze) dias, 

manifestar nos termos do art. 525 do Código do Processo Civil. “[ ... Art. 

525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. ... ]” Sinop/MT, 29 de junho de 2018. 

JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001055-82.2016.8.11.0015

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:

ENIO CARLOS COMIN (EXECUTADO)

MARINES COMIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA ZILDA MARCOVICZ (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO MARCOVICZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado dos executados para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereça impugnação acerca da constrição realizada nos 

autos, conforme Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores 

anexados no ID 13917824.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000500-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE LUIS ENDERLE (EXECUTADO)

RIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 206,00 (duzentos 

e seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, BEM 

COMO efetuar o pagamento do valor de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e 

dois reais) referente ao ressarcimento da diligência solicitada pelo senhor 

Oficial de Justiça na certidão anexada no ID 8734143, devendo referidas 

importâncias serem pagas 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: 1000174-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARBARA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES DO NASCIMENTO OAB - 945.494.351-00 

(PROCURADOR)

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000975-84.2017.8.11.0015

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:

MARCIO RENE BERNARDO DA SILVA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000975-84.2017.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a comprovação da 

mora, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que 

a intimação por instrumento de protesto de ID 4636831 retornou com a 

informação: “sem entrega domiciliar”. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL 

– DECISÃO MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constituição do devedor em 

mora é pressuposto essencial à ação de busca e apreensão, a 

inexistência de sua notificação ou a realização de protesto com 

notificação por edital, sem que sejam esgotados outros meios pessoais de 

ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. Nas causas que não 

houver condenação, os honorários serão fixados mediante apreciação 

equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as normas das alíneas a, b e 

c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de 

prequestionamento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (AgR 55249/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). 

“PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL -PROCEDIMENTO 

PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO CORREIO SEM 

ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO 

PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

"Não houve sequer tentativa de localizar o alienante, já que a carta 

registrada foi devolvida pelo correio em razão de não haver entrega 

domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de procura infrutífera, 

mas apenas ausência de procura, e esta não é uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta os serviços 

relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Destarte, tal 

circunstância não autoriza que se dispense a formalidade legal, cujo fito é 

prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração do 

bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente cientificado e ter 

a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, assim, 

retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto de extinção ". 

(TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, Data de 

Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)” Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011301-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA J INVESTIMENTOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE BURRY (EXECUTADO)

LEILIANE QUEITI DA SILVA MARQUES (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011114-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (EXECUTADO)

PEDRO DEFANT FILHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o preparo da carta precatória de citação, a ser expedida à 

comarca de Tangará da Serra-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010682-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CARLOS MOREIRA (EXECUTADO)

EDER CARLOS PEREIRA (EXECUTADO)

SULVILAR ARTEFATOS LTDA (EXECUTADO)

ORLANDO MOREIRA (EXECUTADO)

MARCIA MARIA DIAS MOREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça anexada no 

ID 12596354.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012062-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, 

sem que o executado efetuasse o pagamento do débito ou apresentasse 

embargos à execução, embora devidamente citado/intimado por carta com 

AR (Aviso de Recebimento), anexado no ID 11521446. SINOP, 29 de junho 

de 2018. Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012114-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, 

sem que O Executado efetuasse o pagamento do débito ou apresentasse 

embargos à execução, embora devidamente citado/intimado por meio do 

Senhor Oficial de Justiça, conforme certidão anexada no ID 11153395. 

SINOP, 29 de junho de 2018. Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010334-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURISMAR ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1010334-58.2017.8.11.0015 

Certifico que as contestações apresentadas nos ID's 11351884 e 

13408124 são tempestivas. Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o advogado da parte autora para 

impugnar as contestações. SINOP, 29 de junho de 2018 Livia Furquim 

Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000967-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IONE ESCOBAR DAMASCENO DA ROSA (EXECUTADO)

JOAQUIM ORLANDO DA SILVA RIOS (EXECUTADO)

MARCOS SANTOS DA ROSA (EXECUTADO)

BRUNA DAMASCENO DA ROSA RIOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça anexada no 

ID 12277845.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000563-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, 
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sem que a requerida efetuasse o pagamento do débito ou contestasse a 

ação, embora devidamente citada/intimada por meio do Senhor Oficial de 

Justiça, conforme certidão anexada no ID 12385666. SINOP, 29 de junho 

de 2018. Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007938-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMELIO GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007938-11.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO 

AMELIO GUERRA REQUERIDO: MAURI RODRIGUES DE LIMA Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de agosto 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. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 

de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009297-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAILDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009297-93.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: OSMAILDO RODRIGUES DA SILVA Vistos 

etc. De ver que o acordo do qual o autor se refere se quer chegou a ser 

homologado, portanto, não possui validade jurídica qualquer, não servindo 

como parâmetro para o processamento do presente feito. Posto isso, 

cumpra-se a decisão de ID nº 9427948, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 28 de junho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012589-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN HENRIQUE MARCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

ANA PAULA KONZEN OAB - MT22394/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DPS BAR LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012589-86.2017.8.11.0015. AUTOR: RENAN HENRIQUE 

MARCA RÉU: DPS BAR LTDA - ME Vistos etc. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo de quinze (15) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após tudo cumprido, façam-me 

os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 29 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004667-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

ANGELINA ONEIDE BIZOLO BIANCHI (EXECUTADO)

EDILSON AFONSO BIANCHI (EXECUTADO)

GETULIO JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

REGINA MARIA LERNER BIANCHI (EXECUTADO)

LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI (EXECUTADO)

MARCELO BIANCHI (EXECUTADO)

ISMAEL BIANCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004667-57.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: EDILSON AFONSO BIANCHI, ISMAEL BIANCHI, 

MARCELO BIANCHI, REGINA MARIA LERNER BIANCHI, GETULIO JOSE 

BIANCHI, ANGELINA ONEIDE BIZOLO BIANCHI, RAFAEL JOSE BIANCHI, 

LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI Vistos etc. Sem delongas, 

verifico que a exordial não foi devidamente instruída. Foi determinado ao 

autor que realizasse a emenda da inicial a fim de recolher o devido 

preparo da causa, o que aparentemente o fez, porém algumas 

incongruência existem acerca do comprovante apresentado, no Id n° 

13743035 o autor trouxe a guia de recolhimento das custas, já no ID nº 

13743092 o autor trouxe o suposto comprovante de pagamento da 

referida guia. Entretanto, o código de pagamento do comprovante e o da 

guia não correspodem, bem como a data de vencimento constante no 

comprovante não condiz com a data da guia apresentada. Referidos 

documentos são essenciais para a apreciação dos pedidos contidos na 

inicial. Por fim, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo a parte autora trazer aos autos o devido recolhimento das 

custas e despesas judiciais, em observância dos arts. 290, 319, 320, e a 

teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop – MT, 29 de junho de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 117756 Nr: 10033-12.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENÇON & SILVA LTDA - RUMO NORTE 

TRANSPORTES, BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON

 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: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 "Vistos etc. Por ser inexitosa a pesquisa on line de ativos financeiros em 

nome do executado, pugnou a parte exequente o bloqueio de veículo 

mediante sistema RENAJUD, que defiro. Nesse passo, defiro a pesquisa 

on line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, 

compatível com o valor do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de 

veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas à parte 

credora para se pronunciar em 05 dias. Se aceito o bem constritado, 

penhore-se, mediante termo nos autos, intimando-se a parte executada, 

inclusive acerca do seu encargo como depositário judicial, ressalvada a 
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possibilidade, justificadamente, de o bem ser entregue a parte exequente 

sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário judicial, na forma do 

art. 840, § 2º do CPC. Em se tratando de execução judicial, aplicam-se à 

espécie, por força no art. 711, parágrafo único do CPC. Sobre a avaliação, 

digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação 

ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que foi indicada.Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 dias.

Quanto ao pedido ofício à Delegacia da Receita Federal indefiro, uma vez 

que o acesso pelo credor aos dados relativos ao patrimônio declarado à 

Receita Federal, pelo devedor, é cabível como uma das últimas medidas 

tendentes à constrição de seus bens, por se relacionar com informações 

protegidas pelo sigilo fiscal, de modo que, sem mais alternativas, seja 

valorizada a efetividade da prestação jurisdicional em prazo razoável, o 

que não restou configurado neste caso.Intimem-se.Cumpra-se"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160277 Nr: 7651-75.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMY CAROLINE BIAZAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Por ser insuficiente a pesquisa on line de ativos financeiros 

em nome do executado, pugnou a parte exequente o bloqueio de veículo 

mediante sistema RENAJUD, que defiro. Nesse passo, defiro a pesquisa 

on line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, 

compatível com o valor do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de 

veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas à parte 

credora para se pronunciar em 05 dias. Se aceito o bem constritado, 

penhore-se, mediante termo nos autos, intimando-se a parte executada, 

inclusive acerca do seu encargo como depositário judicial, ressalvada a 

possibilidade, justificadamente, de o bem ser entregue a parte exequente 

sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário judicial, na forma do 

art. 840, § 2º do CPC. Em se tratando de execução judicial, aplicam-se à 

espécie, por força no art. 711, parágrafo único do CPC. Sobre a avaliação, 

digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação 

ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que foi indicada. Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 dias. Determino que seja vinculado a estes 

autos o valor bloqueado à p. 83. Intimem-se. Cumpra-se"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 295593 Nr: 211-56.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ALVES DA SILVA RIBEIRO, ADEMIR 

RODRIGUES RIBEIRO, ZILMA DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - 

OAB:7367/MT, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/MT, 

PLINIO FRANCISCO BERGAMACHI JUNIOR - OAB:8384, PLÍNIO 

FRANCISCO BERGAMASCHI JÚNIOR - OAB:8384-B, VITOR MENDES 

NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, julio cesar da silva - OAB:28.753, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A/MT

 "Vistos etc. (...). Decido. (...). Noutra senda, sanadas as preliminares, 

sem outras questões pendentes, declaro o feito saneado. Como pontos 

controvertidos fixo: a) a inexistência do pagamento; b) a existência de 

mora do comprador; e c) o usufruto e detenção da posse do imóvel em 

questão. DEFIRO o depoimento pessoal da parte requerida e a produção 

de prova testemunhal, cujos róis já foram apresentados pelas partes via 

das petições de p. 733/734 e 734-A, nos termos do art. 357, § 4.º, do CPC. 

Malgrado a ausência de pedido nesse sentido, determino seja expedida 

Carta Precatória para a oitiva das testemunhas arroladas que não residem 

nesta urbe, para as comarcas respectivas, devendo as partes 

manifestarem-se em 05 dias, se não for o caso, ou seja, que as 

apresentarão espontaneamente neste juízo. Calha frisar que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos 

autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade os comprovantes desta 

intimação, facultado apresentá-las no ato independentemente de 

intimação, com os ônus por seu não comparecimento. Mas deve 

apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. Forte no art. 455, §§ 1.º a 

3.º, do CPC. De ressalvar a possibilidade subsidiária de intimação judicial 

somente nas hipóteses do § 4.º do aludido dispositivo de Lei. Sendo 

assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de 

agosto de 2018, às 13:00 horas. Calha advertir as partes que se a 

sentença for proferida em audiência, eventual recurso voluntário terá o 

início da contagem do seu prazo da data da audiência, independentemente 

de qualquer intimação outra, estando as partes e seus procuradores 

presentes ou não, a teor da expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 236625 Nr: 9826-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVISTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA - ME, ADRIANA DA SILVA ALLEBRANDT, SANDRO MOACIR 

ALLEBRANDT, QUILBERTO OTAVIO ALLEBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. No que tange ao pedido de citação editalícia, é medida por 

demais precoce, mesmo porque não foram esgotados todos os meios de 

localizar o executado Sr. Quilberto Otávio Allebrandt. O pedido de citação 

da parte executada por edital foi formulado, após ter sido frustrada a 

tentativa de sua citação pessoal em duas oportunidades. Não suplicada 

qualquer providência ao Poder Judiciário por meio de seus sistemas 

informatizados, ou outras, no sentido de localizar o paradeiro dela. Para aí 

sim, sendo infrutíferas as diligências, intentar a dita citação. Logo, a parte 

executada ainda não se encontra em lugar incerto e não sabido, como 

pressuposto para a integração ficta da lide. O que desautoriza o 

deferimento do pedido pretendido, vez que ausentes qualquer das 

hipóteses elencadas no art. 256 do CPC (...). Isto posto, INDEFIRO, neste 

momento processual, o pedido de citação do executado Sr. Quilberto 

Otávio Allebrandt por edital, devendo a parte exequente indicar em 05 dias 

endereço onde ele pode ser encontrado e/ou pugnar o que entender de 

direito. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90023 Nr: 7374-98.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORINI & MORINI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKELINE VICENTE DE ANDRADE COSTETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial 

proposta por Morini & Morini Ltda. em face de Jakeline Vicente Andrade 

Costetti, ambas qualificadas.A parte exequente requereu à p. 142, 30, a 

penhora de bem via RENAJUD, registrando-se impedimentos de venda e 

circulação. É o relatório.Decido. Tendo em vista o decurso do prazo 

requerido, indefiro o pedido de dilação de prazo para apresentar a 

localização do bem, com isso, prossiga a exequente com o feito no prazo 

de 05 dias, apresentando a localização do bem que deseja 

penhorar.Apresentada a localização do bem, defiro a penhora, com ordem 

de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor 

do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículo, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 dias.
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 Se aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, 

intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como 

depositário judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem 

ser entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC. Em se tratando de 

execução judicial, aplicam-se à espécie, por força no art. 711, parágrafo 

único do CPC. Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, sobretudo a 

credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de 

alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais 

reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que foi 

indicada.Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

05 dias.

 Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 197813 Nr: 853-93.2014.811.0015

 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: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUELI PEREIRA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLLEY BORMANN - 

OAB:12310/MT

 "Vistos etc. Busca e apreensão promovida por Itapeva II Multicarteira 

Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados em face de 

Queli Pereira Flores, ambos qualificados. As partes entabularam acordo, 

sendo elas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento, preenchidos todos os requisitos de 

existência e validade do negócio jurídico, não há óbice para a 

homologação postulada.

 Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento 

hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a 

teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: (...). 

Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as 

condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. SUSPENDO o processo até a 

integral satisfação da obrigação. Determino o levantamento do valor 

vinculado a este feito (p. 48), mediante alvará, em favor do requerente, na 

conta indicada à p. 193/194. Por fim, constatado que não há constrições 

e/ou restrições a serem baixadas. Findo o prazo do acordo, o requerente 

necessariamente deverá manifestar-se em 05 dias, acerca do seu efetivo 

cumprimento, cientificado de que seu silêncio será interpretado como 

quitação total da quantia acordada, com a consequente extinção do 

processo pela homologação da transação, nos termos do art. 487, inciso 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79500 Nr: 7891-40.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS & NASCIMENTO LTDA. (CORUJÃO 

INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS), CELSO LUIZ DOS REIS, ALCIONE 

HELENA DO NASCIMENTO

 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: HEBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773/0

 "Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 218, 

conforme autoriza o art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 01 ano, como 

requerido, a fim de que sejam encontrados bens de propriedade do 

executado passíveis de penhora. Decorrido o prazo acima assinalado, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito no prazo de 

05 dias, pugnando o que de entender de direito, sob pena de extinção. 

Não havendo manifestação, intime-a pessoalmente, para em 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124011 Nr: 3224-69.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES - ME, 

JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardio Filho - 

OAB:OAB/MT 3584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Defiro a pretendida pesquisa online, por meio do sistema 

INFOJUD, de modo a localizar o paradeiro da parte executada.

Encontrados os endereços, efetive-se a r. decisão de p. 24/26. Se 

descortinado o mesmo endereço já constante nos autos, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se em 15 dias, pugnando o que entender de 

direito.Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153515 Nr: 1561-51.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 "Vistos etc. Banco de Lage Landen Brasil S/A., depois de pedir a 

sucessão processual do Banco Rabobank Brasil S/A., qualificado, inda 

não concretizada, apresentou embargos de declaração às p. 936/942, 

com fundamento no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

aduzindo que a r. sentença homologatória de p. 933 apresentou dois 

defeitos: 1) omissa, ao condenar a embargante nas custas processuais e 

não embargado; e 2) contraditória, ao homologar o acordo com base no 

art. 924, inciso III, do CPC, quando o dispositivo aplicável é o do art. 487, 

inciso III, letra “c”, do CPC. (...). Isto posto, julgo procedentes os embargos 

de declaração, provendo-os, em parte, para sanar as contradições na r. 

sucinta sentença de p. 933, de modo que passa a ter, na íntegra, a 

seguinte redação:“HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 

880/902. “Em consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “c” do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o 

processo Código 1561-51.2011.811.015 – Ação de Cumprimento de 

Sentença, movida por Antônio Leucir Mascarello em face Banco Rabobank 

Brasil.Custas e despesas processuais pelo autor.Transitada esta em 

julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se”. Por fim, ante a prova da cessão de crédito que, em linha de 

princípio, gerou a ação revisional em tela, p. 905/924, defiro o pedido de 

substituição processual, devendo constar doravante como parte requerida 

“Banco De Lage Landen Brasil S/A”. Conserte-se na distribuição e capa 

dos autos. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210975 Nr: 11745-61.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PEREIRA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727-0MT, GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 
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AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Pedido de p. 74, pugnando pela citação por edital da empresa 

executada para efetuar o pagamento do débito, nos termos da decisão de 

p. 50/52, uma vez que esta ação navega desde 2014 e até o presente 

momento não foi citado, pois todas as tentativas restaram infrutíferas. 

Logo, ante a sua não localização, defiro o pedido sobredito, a reconhecer 

que a empresa executada está em lugar incerto e não sabido. Assim, 

determino a citação da executada por edital, com prazo de 30 dias, a teor 

dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos do Código de Processo 

Civil. Se devidamente citada, quedar-se inerte, nomeio-lhe desde logo 

como curador especial a douta Defensora Pública desta Comarca, que 

atua nesta Vara nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, para defender os interesses da parte executada, devendo ser 

cientificada pessoalmente do encargo e de todos os atos do processo em 

que deva atuar. Defiro, no mais, a juntada do substabelecimento de p. 79, 

devendo as publicações e intimações referentes ao presente feito serem 

feitas em nome do nobre causídico nele declinado. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 299048 Nr: 7829-14.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPINIÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBEL 

S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HILDENBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:OAB/DF32596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Processo físico que somente assim está constituído por conta 

de uma suposta conexão que gerou automática distribuição ao juízo da 2ª 

vara cível desta comarca, por dependência a outro feito físico nessa em 

trâmite, em 09/07/2017, a requerimento e por obra exclusiva da parte 

autora. Conexão esta que o douto magistrado da citada unidade judiciária 

rechaçou em 07/08/2017 pela r. decisão de p. 33, preclusa, visto que a 

ação de cognição fora julgada em 19/04/2016 com trânsito em julgado em 

21/06/2016, o qual declinou a competência a uma das varas cíveis, que, 

por redistribuição automática, mediante sorteio, foi redirecionado para esta 

vara.

 (...). Isto posto, DETERMINO que os autos sejam entregues, mediante 

carga, ao nobre advogado da parte autora para cumprir as orientações 

retro expendidas, no prazo de 15 dias, refazendo a distribuição da ação, 

com toda a documentação constante dos autos até o momento, desta feita 

distribuição eletrônica, com sua necessária digitalização, respeitada, de 

todo modo, para fins e efeitos jurígenos, a data da distribuição física, que 

de fato se deu, pois não evidenciada má-fé, a evitar qualquer alegação de 

prejuízo nesse sentido.

Cientificada a parte autora desde logo de que, se não o fizer, o processo 

será extinto sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, 330, 

inciso IV, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Depois de 

feita a distribuição eletrônica regular, estes autos físicos deverão ser 

restituídos à parte autora, por ela retirados do cartório em 30 dias ou, se 

não o fizer, serão destruídos mediante termo, feitas as baixas, 

lançamentos e anotações devidas. Acaso não for cumprida esta 

determinação, com a distribuição eletrônica da ação, digitalizada toda a 

documentação a instrui-la, conclusos para extinção do processo sem 

resolução de mérito, na forma acima preconizada. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 174293 Nr: 9674-57.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por 

Transterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda. em face Adriana Lima de 

Oliveira Sales, ambos qualificados. As partes se compuseram, postulando 

a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo, conforme p. 

129/130. É o relatório.Decido. As partes entabularam acordo, sendo elas 

capazes, objeto lícito, possível, e determinado, e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento, preenchidos todos os requisitos de existência e 

validade do negócio jurídico, não há óbice para a homologação postulada. 

(...).

 Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, suspendendo o processo até a integral 

liquidação da avença, a qual está prevista para 20.09.2025, termo final do 

último vencimento. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser 

certificado, nada sendo requerido em 05 dias, conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264888 Nr: 6453-27.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NML, TRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca dos documentos acostados às fls.53/57, nos termos da 

r.decisão de fls. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 199960 Nr: 2637-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIECDML, MTHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca dos documentos acostados às fls.124/134, nos termos 

da r.decisão de fls. 123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 247633 Nr: 16911-40.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NML, TRML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca dos documentos acostados às fls.78/82, nos termos da 

r.decisão de fls. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171669 Nr: 6785-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEP-UDE, JEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto as diligências realizadas às fls.184/193; bem como 

apresentar planilha atualizada com o cálculo do valor atualizado do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154276 Nr: 2265-64.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC, GCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - 

OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA 

- OAB:13851/MT, ASTOR RHEINHEIMER - OAB:2756/MT, MARCELO 

SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Vistos etc.

 Causa que dormita há anos, as vezes tramitando a passos de tartaruga, 

tanto que acossado há mais de mês o juízo pela E. CGJ para seu 

julgamento em 90 dias.

 No entanto, documentos novos aportaram nos autos, a implicar na 

obrigatoriedade de manifestação prévia das partes, em respeito a 

dialeticidade, a cooperação, o contraditório e a ampla defesa, paridade de 

armas, probidade e boa-fé etc.

Logo, pronunciem-se as partes em 05 dias, vindo imediatamente os autos 

conclusos, respeitada a prioridade na tramitação do feito, a teor do 

Estatuto do Idoso e art. 1.048, inciso I, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154276 Nr: 2265-64.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC, GCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - 

OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA 

- OAB:13851/MT, ASTOR RHEINHEIMER - OAB:2756/MT, MARCELO 

SEGURA - OAB:MT/4722-A

 "Vistos etc. Causa que dormita há anos, as vezes tramitando a passos de 

tartaruga, tanto que acossado há mais de mês o juízo pela E. CGJ para 

seu julgamento em 90 dias. No entanto, documentos novos aportaram nos 

autos, a implicar na obrigatoriedade de manifestação prévia das partes, 

em respeito a dialeticidade, a cooperação, o contraditório e a ampla 

defesa, paridade de armas, probidade e boa-fé etc.Logo, pronunciem-se 

as partes em 05 dias, vindo imediatamente os autos conclusos, respeitada 

a prioridade na tramitação do feito, a teor do Estatuto do Idoso e art. 1.048, 

inciso I, do CPC.Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180218 Nr: 1026-54.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDDAPL-M(M, JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos da r.decisão de fls.155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 234696 Nr: 8501-90.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, 

ALLAN CARLOS WANDERLAAN DE OLIVEIRA, OLIVEIRA CONTABILIDADE 

E CONTROLADORA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. No que tange ao pedido de citação editalícia, é medida por 

demais precoce, mesmo porque não foram esgotados todos os meios de 

localizar os executados. Não suplicada qualquer providência ao Poder 

Judiciário por meio de seus sistemas informatizados, ou outras, no sentido 

de localizar o paradeiro deles. Para, aí sim, sendo infrutíferas as 

diligências, intentar a pretendida citação. Logo, a parte executada ainda 

não se encontra em lugar incerto e não sabido, como pressuposto para a 

integração ficta da lide. O que desautoriza o deferimento do pedido 

pretendido, vez que ausentes qualquer das hipóteses elencadas no art. 

256 do CPC. (...).

 Isto posto, INDEFIRO, neste momento processual, o pedido de citação da 

parte executada por edital, e determino a intimação da exequente, para em 

05 dias, indicar novos endereços onde eles possam ser encontrados e/ou 

pugnar o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 271441 Nr: 10714-35.2016.811.0015

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Lopes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 "Vistos etc. Pretensão de indenização por danos morais e matérias com 

pedido e tutela cautelar de sustação de protesto, aforada por José Carlos 

Lopes Martins em face de Itaú Unibanco S/A., ambos, qualificados. (...). 

Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VI, primeira figura, do CPC. Em consequência, corolário automático, 

revogo liminar concedida às p. 46/50. Condeno a parte requerente a pagar 

as custas e as despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios da contraparte, os quais fixo em 10% do valor atribuído à 

causa, nos termos dos arts. 82, 84, 85 e 98, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil. Entretanto fica suspensa a exigibilidade das referidas 

verbas por 05 anos, quando restará prescrita, se a parte contrária não 

demonstrar nesse ínterim que sua condição econômico-financeira tenha 

superado a hipossuficiência que lhe garantiu a assistência judiciária 

graciosa. Interposto recurso de apelação, independentemente da análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. R. I. C. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 315616 Nr: 18059-18.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE ANDRESSA GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 
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Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118056 Nr: 10372-68.2009.811.0015

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE CRISTINA COGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. (...). Desse modo, DEFIRO o pedido, de maneira a determinar 

que as empresas supracitadas informem o endereço da parte 

executada.A seguir, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito.

No mais, tendo em vista que não efetuada a pretendida pesquisa, via 

sistema SIEL disponibilizado pelo E. TER/MT, consoante extrato de p. 111, 

a defiro neste momento.Intimem-se. Cumpra-se"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203937 Nr: 6134-30.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIO SARAIVA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIÂNGULO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA MARIA PREVIDELLI 

RABELO - OAB:OAB-MT 15252-B, MILTON PLÁCIDO DE CASTRO - 

OAB:PR-5.301

 "Vistos etc. (...). Decido. Sem preliminares ou outras questões pendentes, 

declaro o feito saneado, declaro o feito saneado.

 Como pontos controvertidos fixo: a) a entrega ou busca e apreensão do 

veículo automotor e b) o valor da venda do veículo a terceiro.

DETERMINO o depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão, e 

DEFIRO a produção de prova testemunhal, cujo rol deverá vir aos autos 

em até 15 dias, nos termos do art. 357, § 4. °, do CPC. Calha frisar que 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, hora e local da audiência, mediante carta com AR, 

juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade os 

comprovantes desta intimação, facultado apresentá-las no ato 

independentemente de intimação, com os ônus por seu não 

comparecimento. Mas deve apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. 

Forte no art. 455, §§ 1.º a 3.º, do CPC.

 De ressalvar a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente nas 

hipóteses do § 4.º do aludido dispositivo de Lei. Sendo assim, DESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 2018, às 

14:30 horas, sem prejuízo, na mesma solenidade, da conciliação entre as 

partes, que sempre deve ser priorizada, a teor dos arts. 2.º, 7.º e 139, 

inciso V, todos do CPC.

 Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios. Calha advertir as partes que se a sentença for proferida em 

audiência, eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu 

prazo da data da audiência, independentemente de qualquer intimação 

outra, estando as partes e seus procuradores presentes ou não, a teor da 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 112880 Nr: 5211-77.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA PEREIRA PINTO - 

TEMPORARIAMENTE INDEFERIDO, JOSE DE ARRUDA PINTO, JÚLIO 

ALBERTO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158604 Nr: 5816-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI CARLOS GAIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 "Vistos etc. Cumprimento de sentença promovido por Roni Carlos Gaida 

em face de Banco Finasa, ambos qualificados. As partes noticiaram às p. 

149/150 que realizaram composição amistosa, a pugnar a homologação do 

acordo com a consequente extinção do feito.

É o singelo relatório. Decido.As partes entabularam acordo, sendo elas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento, preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico, não há óbice para a homologação 

postulada. (...). Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e 

definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a 

obrigação, impositiva a extinção da ação, pois exaurido o seu mérito. 

Desse modo, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinto o cumprimento de sentença em 

pauta.Determino o levantamento do valor vinculado a este feito (p. 84), 

mediante alvará, em favor do requerente, na conta de sua procuradora, 

observando-se os dados bancários indicados à p. 150. Custas e 

despesas processuais remanescentes, à cargo da parte requerida, 

conforme coligido na sentença (p. 67) e corroborado pelas partes na 

petição de acordo de p. 150.Por fim, quanto aos honorários advocatícios, 

vislumbrado que já foram pagos pelo requerido, conforme comprovante de 
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pagamento de p. 152/153.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas.P. 

R. I. C."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203639 Nr: 5882-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS VOSNIACK

 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: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0,  MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 "Vistos etc. (...). Portanto, restituo o prazo para defesa do embargado a 

contar da intimação desta, dando por prejudicada a exceção de 

pré-executividade em virtude da juntada dos documentos faltantes às p. 

161/180. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 120494 Nr: 12814-07.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON ACOSTA ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da proposta de honorários às fls.171/172.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002447-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON FUGIHARA OAB - MT17860-O (ADVOGADO)

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA SOUZA (RÉU)

NADIR MENDES (RÉU)

JOEL PAULO DA SILVA (RÉU)

SEBASTIÃO C. DA SILVA (RÉU)

JOÃO LUIZ GONÇALVES (RÉU)

RENATO P. DA SILVA (RÉU)

MARINALVA DE ALMEIDA (RÉU)

NEIDEMAR O. PRADO (RÉU)

CATIANE DOS SANTOS (RÉU)

CÍDIO ALVES (RÉU)

EMERSON DA SILVA (RÉU)

LUANA OLIVEIRA BENEDITO (RÉU)

MARIA DO SOCORRO (RÉU)

CAMILA C. DA SILVA (RÉU)

MARCIO LEMES MONDONZA (RÉU)

ROSELI ANGELO DA SILVA (RÉU)

ABIKEILA DA SILVA (RÉU)

ANTÔNIO ALEX C. SILVA (RÉU)

MARIA C. DE SOUZA (RÉU)

ENIVALDO RODRIGUES (RÉU)

CLEITON DE SOUZA (RÉU)

JEAN CARLOS SAMPAIO DA SILVA (RÉU)

ADEMAR DE SOUZA (RÉU)

ANDREA CORREA (RÉU)

MARCELO SARIAVA (RÉU)

SAULO SOUZA (RÉU)

ABNAEL DA SILVA VIEIRA (RÉU)

MIRIAM DA SILVA (RÉU)

OUTROS (RÉU)

ADIMILSON LIMA PEREIRA (RÉU)

EDIVALDO SOARES (RÉU)

DIEGO ANGELO DE LIMA (RÉU)

LUCAS PAULO DA SILVA (RÉU)

CLEBER DOS SANTOS (RÉU)

LEANDRO A. COELHO (RÉU)

ALEXANDRO FERRIRA DA CRUZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO AUTOR: M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

RÉU: SAULO SOUZA, ANDREA CORREA, ADEMAR DE SOUZA, CLEITON 

DE SOUZA, MARIA C. DE SOUZA, ABIKEILA DA SILVA, MARCIO LEMES 

MONDONZA, LUANA OLIVEIRA BENEDITO, CATIANE DOS SANTOS, 

EMERSON DA SILVA, MARINALVA DE ALMEIDA, RENATO P. DA SILVA, 

JOÃO LUIZ GONÇALVES, JOEL PAULO DA SILVA, ALEXANDRO FERRIRA 

DA CRUZ, LEANDRO A. COELHO, DIEGO ANGELO DE LIMA, ADIMILSON 

LIMA PEREIRA, MIRIAM DA SILVA, ABNAEL DA SILVA VIEIRA, MARCELO 

SARIAVA, JEAN CARLOS SAMPAIO DA SILVA, ENIVALDO RODRIGUES, 

ANTÔNIO ALEX C. SILVA, ROSELI ANGELO DA SILVA, CAMILA C. DA 

SILVA, MARIA DO SOCORRO, CÍDIO ALVES, NEIDEMAR O. PRADO, 

SEBASTIÃO C. DA SILVA, NADIR MENDES, DANIELA SOUZA, CLEBER 

DOS SANTOS, LUCAS PAULO DA SILVA, EDIVALDO SOARES, OUTROS 

Vistos etc. Petição dos requeridos de ID 13887081, informando que a 

parte requerente teria descumprido ordem judicial do Egrégio Tribunal de 

Justiça quando, em 27/06/2018, derrubou suas casas com tratores e 

pessoas, a pugnar pela aplicação de multa, conforme determina o art. 537 

do CPC. Juntou documentos (2 fotos e 1 vídeo) de ID’s 13887082, 

13887100 e 13887140. É o mínimo relatório. Decido. Decisão sem ouvir a 

parte adversa devido a urgência reclamada pelos requeridos, nada 

impedindo diferir o contraditório. Ao contrário do afirmado pelos 

requeridos, não vislumbrada nenhuma conduta efetiva da parte requerente 

afrontando a ordem judicial do E. Tribunal de Justiça. A cassação da 

liminar, em linha de princípio, não inverteu posse alguma, nem desautorizou 

o exercício dos poderes inerentes à propriedade, máxime a posse neste 

caso, pela requerente sobretudo naquilo livre que não sofre disputa 

possessória. Nesse sentido, a parte autora pode ir e vir e exercer na área 

não conflagrada todas as atividades que o detentor da posse detém. 

Nesse passo, nenhum “barraco” ou estruturas de cunho possessório 

aparentemente foram derrubados pela requerente. Entrevista uma máquina 

pá-carregadeira simplesmente circulando por via ou espaço vazio, sem 

qualquer atitude arbitrária ou violenta ou qualquer outra que pudesse 

configurar contrariar a decisão judicial de grau superior. Visto ainda do 

tremido vídeo um caminhão caçamba de cor branca, aparentemente sem 

nenhum carregamento, além da mencionada pá-carregadeira a transitar 

por entre palanques, não se sabe de quem, mas sem derrubar nenhum 

deles. Também há um caminhão munk guinchando um contêiner, porém 

sem qualquer vestígio de que seja objeto dos requeridos, a não ser que a 

sofisticação de tal atividade tenha lançado mão do contêiner como barraco 

móvel. Pode ser que haja alguma atitude no sentido reclamado. Todavia é 

impossível entrevê-la das imagens apresentadas. O que recomenda 

cautela, de modo a não aumentar a tensão num ambiente já explosivo por 

natureza, ante a disputa travada. E travada também no sentido de paralisia 

inexplicável da parte autora, que nada agiu desde a liminar. Isto posto, 

indefiro o inconsistente pedido dos requeridos, devendo a parte autora se 

pronunciar em 05 dias a respeito. No mais, intime-se a parte autora para 

dar seguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, também no 

prazo de 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de junho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001619-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS OSORIO REFATTI OAB - RS108304 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001619-90.2018.8.11.0015. AUTOR: FELICIO 

FRANCISCO DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano material e moral 

com pedido de antecipação de tutela, para suspensão da exigibilidade de 

parcelas e tarifas bancárias em nome do requerente. 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. Narrado que o requerente aproximadamente 

em março de 2013, realizou operação de crédito com a requerida, 

estabelecido que as parcelas fossem debitadas em conta do requerente. 

No entanto, em janeiro supostamente foi lhe ofertado um novo empréstimo 

para suavizar as parcelas. Entretanto, alega o autor que em nada diminuiu 

o peso dos pagamentos das parcelas do financiamento, tendo apenas 

uma redução de três centavos. Nesse seguimento, informa o autor que 

além do empréstimo, tem sido descontado em conta tarifas bancário que 

seria indevida por se tratar de conta-salário. Nessa conjuntura, 

vislumbrado com razoável firmeza a probabilidade do direito da parte 

autora sagrar-se reconhecido é boa, na medida em que elementos 

agregados, já mencionados, dão essa margem de interpretação. Isso é 

prova suficiente para determinar o alcance, ainda que provisório, do direito 

em tela, ou seja, de suspender a exigibilidade das parcelas, bem como das 

tarifas em nome do requerente, pelo menos até o deslinde final da 

contenda, o que certamente será aclarado na formação do contraditório 

que advirá. 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. Portanto, no concernente a suspensão de emissão de 

faturas, até a sentença ou a qualquer tempo, se faz necessário. 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 à 

demandada que proceda a imediata suspensão da exigibilidade das 

parcelas em conta, bem como das tarifas bancárias, no máximo em 05 

dias, informando a providência a este juízo. Cite-se a parte requerida, por 

carta com aviso de recebimento. DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 20 de agosto, às 13:00 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. 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. Por fim, defiro 

a preferência na tramitação do processo, conforme disposição do art. 

1048, inciso I, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de junho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008452-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELUISIO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008452-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DANIEL 

ELUISIO DA SILVA REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. 

Ação Revisional de Contrato, Indenização por danos morais e materiais e 

repetição de indébito, proposta por Daniel Eluísio da Silva em face de 

Loteadora Assai S/S Ltda., ambos qualificados. Alegado que o Instrumento 

Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em 

Loteamento, firmado com a requerida, possui abusividades contratuais, 

ante a cobrança de juros de 0,50% ao mês sobre as parcelas corrigidas 

pelo IGP-M; cobrança de comissão e publicidade de 10% e juros 

capitalizados. Diante dos fatos, pugnado pela concessão da tutela de 

urgência para que lhe seja autorizado efetuar o pagamento, em Juízo, dos 

valores mensais das parcelas somente corrigidas pelo IGPM, sem os 

demais encargos. No mérito, pugna pela condenação da requerida à 

repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 

No ID nº 11201170, foi deferido à gratuidade judiciária a parte requerente. 

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 

do processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante 

instituto. Com tais considerações, verificado, no caso vertente, que é de 

rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para 

tanto. Sustentou o requerente que o contrato objeto da demanda contém 

cláusulas abusivas, notadamente aquelas relativas aos juros moratórios e 

sua capitalização; juros remuneratórios indevidos; bem como a cobrança 

de comissão e publicidade no importe de 10%, por não discriminar a que 

se referem tais despesas, razão pela qual, postula pela concessão da 

tutela de urgência, para o depósito em juízo dos valores das parcelas 

mensais somente com incidência da correção monetária pelo IGP-M, sem 

os demais encargos. Analisando o contrato, notado na cláusula quarta, a 

previsão de correção das parcelas pelo índice IGP-M, a cada período de 

12 meses. Outrossim, o parágrafo primeiro da cláusula terceira inclui 
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despesas comerciais de comissão e publicidade, no importe de 10% sobre 

o valor bruto do imóvel, devidamente atualizado. A princípio, tais encargos 

contratuais estão em consonância com o ordenamento jurídico, não 

estando suficientemente demonstrada nenhuma ilegalidade. Com efeito, a 

cobrança de juros moratórios encontra previsão legal e não pode ser 

considerada ilícita, notadamente no percentual constante do contrato. 

Neste ponto, o cálculo unilateral, apresentado com a inicial, é insuficiente 

para comprovar a cobrança indevida. A jurisprudência é nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEPÓSITO DO VALOR DAS 

PRESTAÇÕES REDEFINIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE 

– CPC, ART. 285, PARÁGRAFO ÚNICO - ENCARGOS ABUSIVOS – 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

propositura de ação revisional, por si só, não suspende a exigibilidade do 

pacto e a mora do devedor. 2. Ausente verossimilhança nas alegações, 

não se antecipa a tutela para impedir eventual negativação em caso de 

inadimplemento. 3. O art. 285-B, § 1º, do CPC estabelece que o “valor 

incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo 

contratados”, não sendo possível, portanto, o depósito judicial das 

prestações vincendas sob qualquer pretexto.” (TJ/MT, AI 149946/2013, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNÃO EM PAGAMENTO C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE 

VALOR INCONTROVERSO - EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME 

DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – 

INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a demonstração 

da verossimilhança das alegações, quanto à alegada ilegalidade das 

cláusulas contratuais de financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de 

honrar o contratado, de modo que a pretensão do depósito do valor menor 

que o pactuado não elide a mora, tampouco possui o condão de abster a 

inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

muito menos a manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). Assim, é imprescindível que 

seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM 

TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – 

PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida 

suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise 

antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, 

deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo 

art. 273 do CPC.” (TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

13/10/2015). No mais, não é possível acolher a pretensão de depósito de 

valor diverso do contratado, sendo que a discussão judicial do débito, por 

si só, não é suficiente para autorizar o pagamento na forma que mais 

convém o requerente, notadamente porque a consignação em pagamento 

se dá mediante o depósito do valor integral, nas hipóteses previstas na 

legislação civil. Isto Posto, indefiro a tutela provisória de urgência 

pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos para sua concessão. É de 

observar que a parte contrária apresentou defesa ante mesmo de análise 

de admissão ou não da petição inicial, sendo, portanto, precipitada. 

Portanto, deveria agora ocorrer à determinação de citação da parte 

adversaria a fim de que ela comparecesse a audiência de conciliação, e 

depois não havendo acordo que viesse a contestação. Porém, como já 

houve apresentação da contestação, ainda que seja precipitada, nada 

impede que seja aguardado o momento oportuno a fim de que a parte 

autora se pronuncie a respeito, conforme é o caso. De todo modo, 

respeitando o regramento processual que se trata de normas cogentes, 

ou seja, de ordem pública e devem ser respeitadas por todos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 20 de agosto, às 14:00 horas, a ser 

conduzida pelo conciliador do Cejusc. E virtude de já ter sido apresentada 

contestação, supera a integração da lide conforme art. 239, § 1º, do CPC, 

apesar de não serem as mesmas hipóteses, é aplicável por analogia na 

hipótese em tela, de modo que a parte requerida já está citada. Intimem-se 

as partes com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-as ainda a 

comparecer à solenidade acima marcada. As partes, pessoalmente, em 

regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, e obviamente seus 

procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus 

decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Se a parte requerida não comparecer à audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na peça inaugural. Nesse seguimento, nesse caso 

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 da 

requerente. Destarte, determinado ao autor no ID nº 11201170, para 

quantificar o valor incontroverso do débito, o que deixou de fazer, 

manifestando-se este pela permanência do valor outrora apresentado. 

Desse modo, visto a teimosia injustificada do autor em não quantificar o 

valor solicitado, hei por bem corrigi-lo de ofício conforme dicção do art. 

292, § 3º, do CPC, haja vista que o valor apresentado não corresponde 

com o proveito econômico que se pretende. É o que corrobora o E. TJMT: 

RAC - AÇÃO INCIDENTAL DE APREENSÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULO - 

VALOR DA CAUSA EM DISSONÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO - NECESSÁRIO ARBITRAMENTO - CELEBRAÇÃO DE 

ACORDO NOS AUTOS PRINCIPAIS (AÇÃO REVISIONAL) - EXTINÇÃO DA 

LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS REMANESCENTES COM A 

DISTRIBUIÇÃO DEVIDA - VALOR DA CAUSA RETIFICADO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A despeito de artigo 90, § 3º, do CPC atual 

isentar custas remanescentes em caso de acordo firmado antes da 

prolação da sentença, há óbice intransponível para aplicá-lo na espécie, 

haja vista que a sentença foi prolatada na vigência do CPC revogado, o 

qual determinava no artigo 26 o pagamento das custas e despesas 

remanescentes.2 - Na espécie, a empresa tem o dever de pagar as 

custas complementares da Ação Incidental, uma vez que o valor atribuído 

à causa, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não correspondia ao 

proveito econômico pretendido, e sim o montante de R$ 38.844,00 (trinta e 

oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais), pois essa era a dívida 

referente ao Contrato de Compra e Venda do Veículo à época do 

ajuizamento da demanda. (Ap 20844/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Por fim, o valor da causa 

deverá corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso em 

questão o valor deve ser o valor do contrato em discussão, o valor 

apresentado foi de R$ 15.000,00, enquanto o valor do contrato que se 

pretende rever é de R$ 65.320,80, portanto, esse é o valor que 

corresponde à causa. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 28 de junho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005490-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005490-65.2017.8.11.0015. AUTOR: JAIRO ROBERTO 

DOS SANTOS RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Ação 

de obrigação de fazer com pedido de depósito incidental c/c pedido de 

antecipação de tutela, proposta por Jairo Roberto dos Santos em face de 

Banco Santander S/A., ambos qualificados. Alegado que o contrato de 

concessão de crédito , firmado com a requerida, possui onerosidade 
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excessiva, ante a cobrança de taxa diferente da praticada pelo mercado. 

Diante dos fatos, pugnado pela concessão da tutela de urgência para que 

lhe seja autorizado efetuar o pagamento, em Juízo, dos valores mensais 

incontroversos, sem os demais encargos. No mérito, pugna pela 

estabilização da tutela e a conservação definitiva da posse do veículo 

dado em garantia no referido contrato. No ID nº 9180175, foi indeferido à 

gratuidade judiciária a parte requerente. 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 do processo (cautelar), 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Com tais 

considerações, verificado, no caso vertente, que é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto. 

Sustentou o requerente que o contrato objeto da demanda contém 

cobranças de taxas diferente das praticadas pelo mercado, notadamente 

aquelas relativas a aquisição do veículo, que supostamente seria de 

1,85% e foi aplicado 2,24%, o que supôs que ocorreu um dano de R$ 

116,00, por parcela. Analisando o contrato, nota-se a aplicabilidade de 

2,24% mencionada. Entretanto, por si só não dar ao autor o direito de 

pagar o que ele acha ser incontroverso, a princípio, tais encargos 

contratuais estão em consonância com o ordenamento jurídico, não 

estando suficientemente demonstrada nenhuma ilegalidade. Com efeito, a 

cobrança de juros encontra previsão legal e não pode ser considerada 

ilícita, notadamente no percentual constante do contrato. Neste ponto, o 

cálculo unilateral, apresentado com a inicial, é insuficiente para comprovar 

a cobrança indevida. A jurisprudência é nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEPÓSITO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES 

REDEFINIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 

285, PARÁGRAFO ÚNICO - ENCARGOS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A propositura de ação 

revisional, por si só, não suspende a exigibilidade do pacto e a mora do 

devedor. 2. Ausente verossimilhança nas alegações, não se antecipa a 

tutela para impedir eventual negativação em caso de inadimplemento. 3. O 

art. 285-B, § 1º, do CPC estabelece que o “valor incontroverso deverá 

continuar sendo pago no tempo e modo contratados”, não sendo possível, 

portanto, o depósito judicial das prestações vincendas sob qualquer 

pretexto.” (TJ/MT, AI 149946/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

CONSIGNÃO EM PAGAMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO 

DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE VALOR INCONTROVERSO - 

EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS 

CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO 

LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Ausente a demonstração da verossimilhança das 

alegações, quanto à alegada ilegalidade das cláusulas contratuais de 

financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de honrar o contratado, de 

modo que a pretensão do depósito do valor menor que o pactuado não 

elide a mora, tampouco possui o condão de abster a inserção dos dados 

do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, muito menos a 

manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). Assim, é imprescindível que 

seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM 

TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – 

PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida 

suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise 

antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, 

deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo 

art. 273 do CPC.” (TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

13/10/2015). No mais, não é possível acolher a pretensão de depósito de 

valor diverso do contratado, sendo que a discussão judicial do débito, por 

si só, não é suficiente para autorizar o pagamento na forma que mais 

convém o requerente, notadamente porque a consignação em pagamento 

se dá mediante o depósito do valor integral, nas hipóteses previstas na 

legislação civil. Isto Posto, indefiro a tutela provisória de urgência 

pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos para sua concessão. É de 

observar que a parte contrária apresentou defesa ante mesmo de análise 

de admissão ou não da petição inicial, sendo, portanto, precipitada. 

Portanto, deveria agora ocorrer à determinação de citação da parte 

adversa a fim de que ela comparecesse a audiência de conciliação, e 

depois não havendo acordo que viesse a contestação. Porém, como já 

houve apresentação da contestação, ainda que seja precipitada, nada 

impede que seja aguardado o momento oportuno a fim de que a parte 

autora se pronuncie a respeito, conforme é o caso. De todo modo, 

respeitando o regramento processual que se trata de normas cogentes, 

ou seja, de ordem pública e devem ser respeitadas por todos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 20 de agosto de 2018, às 15:00 horas, 

a ser conduzida pelo conciliador do Cejusc. E virtude de já ter sido 

apresentada contestação, supera a integração da lide conforme art. 239, 

§ 1º, do CPC, apesar de não serem as mesmas hipóteses, é aplicável por 

analogia na hipótese em tela, de modo que a parte requerida já está citada. 

Intimem-se as partes com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-as ainda a comparecer à solenidade acima marcada. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Se a parte requerida não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Nesse seguimento, 

nesse caso 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 da requerente. Destarte, verificado que no ID nº 9180175, foi 

indeferida a assistência judiciária gratuita. Entretanto, revogo a r. decisão, 

haja vista a existência de elementos suficientes acostado aos autos para 

o seu deferimento. Por fim, 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 
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alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 29 de 

junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCK MORAIS DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005330-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: FRANCK MORAIS DE AZEVEDO Vistos etc. Ação de Busca e 

Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as 

alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, veículo 

marca FIAT, modelo Strada Working, chassis 9BD57824UF7964B25, Cor: 

Branca, placa QBB6573, renavam: 01045344963, ano da fabricação: 

2015, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de um 

financiamento no valor de R$ 24.874,62, em 48 prestações mensais, 

mediante Cédula de Crédito Bancária nº 302856978, garantido por 

alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada. Requereu ainda, a expedição de ofício ao Detran com o fim 

de retirar quaisquer ônus incidente sobre o bem; expedição de ofício à 

Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA da parte 

autora por período anterior a consolidação da propriedade. Tudo 

liminarmente. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugere os autos, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada constituída por 

meio de instrumento de protesto, deixando clara a constituição da mora. 

Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte 

requerida inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no 

contrato, cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a 

confirmar que efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e 

apreensão deve ser deferida. Contudo, e risível e folgaz querer a baixa de 

ônus legais sobre o veículo tipo IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio 

etc., que em regra acompanham a coisa como uma espécie de obrigação 

propter rem. Atender tal pedido é promover o enriquecimento ilícito da 

parte autora em detrimento do próprio erário, criando privilegio não 

previsto em Lei. Pior, ordenar à Secretária de Fazenda Estadual para 

abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja de que período e de quem for, é 

o mesmo que vedar o Estado do direito de arrecadar. O pedido não guarda 

sentido e lógica tributária alguma, sendo inconstitucional. O que aproxima a 

parte autora do conceito de litigância de má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A 

Lei de alienação fiduciária dá margens de garantia e privilégios suficientes 

ao credor fiduciário, não sendo honesto e nem justo pretender esse tipo 

de isenção do Estado em benefício de um particular. Isto posto, hei por 

bem deferir a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e 

descrito nos autos; e indeferir o seguinte: a) o pedido de retirada de 

quaisquer ônus vinculados ao veículo almejado; b) qualquer ordem à 

Fazenda Pública Estadual de abster-se de cobrar os tributos devidos 

sobre o veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da 

sua propriedade, se assim ocorrer. Por outro lado, mas vinculado aos 

indeferimentos acima, cabe alertar a parte autora quanto a tantos pedidos 

sem nexo e até contrários a Lei, que podem resultar na aplicação de multa 

por litigância de má-fé. Expeça-se mandado de busca a apreensão do 

veículo, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação 

deste juízo, depositando-o com a parte requerente, podendo ser na 

pessoa de quem indicar, como depositário judicial. Nos termos do art. 3° e 

§§ do Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida 

liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, 

pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na 

qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004863-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY JOAQUINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004863-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DARCY 

JOAQUINA SANTANA REQUERIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL 

S.A., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Ação de indenização 

por danos morais c/c restituição de valores, com pedido de dano moral e 

de antecipação de tutela para a exclusão do nome da parte autora de 

cadastros negativadores de 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. 

Aduzida pela parte autora que deixou de adimplir com seus compromissos 

financeiros do contrato em questão devido à ocorrência de um acidente 

automobilístico causado em 16 de novembro de 2017. Nesse contexto, 

informou que foi até a seguradora ora requerida, a fim de receber os 

valores que lhe eram devidos, mas sem sucesso, informando que no 

momento não possui a motocicleta objeto da lide e nem mesmo qualquer 

valor que a ela se refere. Diante disso, alegou ter deixado de quitar as 

dívidas com a o Banco que financiou a motocicleta, que está lhe cobrando 

a totalidade do bem. 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 

do processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante 

instituto. Com tais considerações, verificado, no caso vertente, que é de 

rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para 

tanto. Sustentou a requerente que o contrato objeto da demanda deixou de 

ser cumprido em razão de um problema supostamente criado pela 
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seguradora, o que por si só não enseja o deferimento da tutela pretendida, 

o contrato faz Lei entre as partes, não sendo condicionado a sua eficácia 

por questões aleias à existência deste. Analisando o contrato, notado que 

este possui todos os requisitos de existência, validade e eficácia exigidos 

pela Lei, não havendo, portanto qualquer elemento que consubstancie a 

tutela pretendida. Assim, é imprescindível que seja oportunizando o direito 

ao contraditório e a ampla defesa das requeridas, de modo que, somente 

após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito 

da parte. Nesse sentido, é a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO 

NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – 

DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a questão controvertida suscitada pelo agravante 

demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do 

feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente 

demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.” 

(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). No mais, 

não é possível acolher a pretensão de exclusão dos cadastros de 

inadimplentes, uma vez que não se vislumbra no caso em tela os 

requisitos que Lei estabelece, sendo que a discussão judicial sobre o 

dano supostamente causado pela seguradora, por si só, não é suficiente 

para afetar um contrato legitimo para conceder a tutela ora pretendida. Isto 

Posto, indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada, uma vez que 

ausentes os requisitos para sua concessão. Cite-se a parte requerida, por 

carta com aviso de recebimento. DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 16 de junho de 2018, às 16:00 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. Nesse seguimento, 

nesse caso 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 da requerente. Assim, 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 de ID. 13149612. 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, 29 de junho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010709-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010709-59.2017.8.11.0015. DEPRECANTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DEPRECADO: ODAIR 

MARTINS DA SILVA - ME Vistos etc. Ação de busca e apreensão 

proposta por Banco Bradesco Administradora de consórcios Ltda. em 

face de Odair Martins da Silva, ambos qualificados. A parte autora 

postulou a extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, 

caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, 

independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. 

In casu, nem chegou a ser integrado a lide, pois a parte ré não foi 

encontrada. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e despesas 

processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a 

inexistência de litigiosidade. P. R. I. C. Sinop – MT, 28 de junho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002351-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA BELLINCANTA (REQUERIDO)

BEGNINI & BELLINCANTA LTDA - ME (REQUERIDO)

CLODOMAR BEGNINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002351-42.2016.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida 

por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO em desfavor de 

BEGNINI E BELLINCANTA LTDA ME, na qual o requerente postulou, 

liminarmente, pela busca e apreensão do veículo, objeto de “Contrato de 

Abertura de Crédito Fixo com Repasse Finame” com garantia de alienação 

fiduciária, firmado entre as partes. A inicial veio instruída com os 

documentos de ID 4269175/4269201. Em ID 4528586, foi determinada a 

emenda da inicial, que restou devidamente cumprida, consoante se vê do 

ID 4800825. Na decisão de ID 5485951, foi corrigido o valor da causa e 

deferido o pedido liminar de busca apreensão, cujo cumprimento ficou 

condicionado à comprovação do recolhimento de custas e taxas 

processuais complementares. A parte requerente opôs em ID 5558163 

embargos de declaração em face da decisão de ID 5485951, 

argumentando a existência de omissão com relação ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em caso de purgação da 

mora pela parte requerida, bem ainda, de contradição entre o disposto no 

artigo 3º, §§1º e 2º do Decreto-Lei 911/69 e a determinação para 

possibilidade de purgação da mora 05 (cinco) dias após a citação do réu. 

Na sequência, a parte requerente requereu em ID 13559817/13559820, 

pelo aditamento da inicial, a fim de que conste a existência de duas 

garantias contratuais, assim como para seja alterada a determinação que 

concedeu a liminar, para que seja autorizada a busca e apreensão dos 

dois bens dados em garantia. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO: 1. Do 

aditamento do inicial e do valor da causa: 1.1. Recebo o aditamento da 

inicial de ID 13559817/13559820, para que conste tanto no pedido inicial 

como no pedido liminar os bens (garantias contratuais) descritos no ID 

13559817 - Pág. 2. 1.2. Por conseguinte, considerando a determinação de 

ID 5485951 que corrigiu o valor da causa, bem ainda, o recebimento do 

aditamento da inicial, para inclusão de outro veículo no pedido principal, se 

faz necessária, novamente, a readequação do valor da causa, uma vez 

que esta deve corresponder à vantagem financeira que será obtida com a 

eventual procedência do pedido. 2 – Dos embargos de declaração: 2.1. 
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Conheço dos embargos de declaração, porque tempestivos (ID 5579345). 

2.2. Compulsando os autos, verifica-se que razão não assiste ao 

embargante no que tange a alegada contradição, haja vista que o 

dispositivo da decisão embargada determinou que o mandado de busca e 

apreensão a ser expedido, também faça menção à citação dos réus, para 

“apresentarem resposta em 15 (quinze) dias, bem como para os fins do 

artigo 3ª, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.”. 2.3. Logo, perfaz evidente a 

inexistência de qualquer contradição entre a legislação aplicável ao caso e 

a decisão objurgada. 2.4. De outro lado, denota-se a existência de 

omissão na determinação de ID 5485951, no tocante ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em caso de purgação da 

mora pela parte requerida. Todavia, considerando o pedido de aditamento 

da inicial e do pedido liminar, o dispositivo referente ao julgamento dos 

embargos constará na parte final do presente decisum (item 04). 3 – 

Dispositivo: 3.1. Desta feita, ante o recebimento do aditamento da inicial de 

ID 13559817/13559820, defiro o pedido formulado em ID 13559817 - Pág. 

3, para alterar a decisão de ID 5485951, determinando a busca e 

apreensão dos veículos descritos em ID 13559817 - Pág. 3. 3.2. 

Concomitantemente, determino a intimação da parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, readequar o valor da causa, procedendo com o 

recolhimento das custas processuais equivalentes ao novo valor atribuído, 

sob pena de indeferimento da inicial. 3.3. Consigno que o cumprimento da 

medida liminar fica condicionado ao cumprimento do item 3.2 desta 

decisão. 3.4. Por arremate, nos termos do artigo 1.022, inciso II do CPC, 

ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, para suprir 

omissão na decisão de ID 5485951, fazendo constar no dispositivo que: 

“O mandado deverá, também, ter por objeto a citação dos réus, para 

apresentarem resposta em 15 (quinze) dias, bem como para os fins do 

artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo a parte requerida 

cientificada de que poderá no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 25 de junho 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012217-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B V INCORPORACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DAS DORES BENETTI (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE BENETTI DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do exeqüente para que no prazo de cinco (05) dias 

recolha as guias para expedição de Carta Precatória a ser encaminhada 

para a Comarca de Sorriso - MT, com a finalidade de proceder a citação e 

demais atos, sendo que referidas guias que encontram-se disponíveis no 

site www.tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 116734 Nr: 9132-44.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI, DEALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa afim de intimar o advogado Gilceno 

Caleffi a proceder a devolução do presente autos nos termos do Art. 234 

§ 2º( Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 98641 Nr: 5650-25.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU TREVISAN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI ZANOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tadeu Trevisan Bueno - 

OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio do débito exequendo, 

desbloqueando os valores remanescentes, para tanto, junto aos autos o 

extrato de protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD.

2. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

3. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o(a) executado(a), por meio de advogado 

constituído ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

4. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

5. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de preclusão.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 100234 Nr: 7241-22.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A, IRB - INSTITUTO DE RESSEGUROS DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:/MT2756, LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - OAB:MT/13.753, LUIS 

CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A, MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB/MT 16.943-A, MARIA EMILIA GONÇALVES DE 

RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748

 Vistos etc. 1. Com fulcro no art. 364, § 2º, do Código de Processo Civil, 

substituo o debate oral por razões finais escritas e, por conseguinte, 

concedo as partes o prazo de 15 dias, sucessivamente, para 

oferecimento de memorias, na seguinte ordem: a. parte autora; b. Empresa 

de Ônibus Rosa Ldta.; c. Nobre Seguradora do Brasil S/A; d. IRB – Brasil 

Resseguros S/A. 2. Após, retornem-me os autos conclusos para a 

prolação de sentença. 3. Saem os presentes intimados. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 225329 Nr: 2952-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANDRE STRAGLIOTTO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/BA 31661-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 328784 Nr: 8664-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESI FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tratando-se de processo sob o pálio da justiça gratuita, cumpra-se, 

servindo a carta precatória de mandado.

2. No caso de processo com custas, efetuado o recolhimento da diligência 

do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, servindo a carta precatória 

de mandado.

 2.1. Acaso necessário, intime-se para recolhimento da diligência.

3. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens.

4. Em caso de não pagamento da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, 

fica autorizada a devolução da presente deprecata, nos termos do art. 

393 da CNGC/MT.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 98641 Nr: 5650-25.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU TREVISAN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI ZANOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tadeu Trevisan Bueno - 

OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio do débito exequendo, 

desbloqueando os valores remanescentes, para tanto, junto aos autos o 

extrato de protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD.

2. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

3. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o(a) executado(a), por meio de advogado 

constituído ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

4. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

5. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de preclusão.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174381 Nr: 9771-57.2012.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO FERNANDES DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO FIAT - ITAÚ VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210738/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 Vistos em correição permanente.

1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 238384 Nr: 11002-17.2015.811.0015

 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: SOLANGE APARECIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA MARCONDES, JOSE 

DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA 

MOGLIA - OAB:5014-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de f. 70 no átrio do fórum, em local 

de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196131 Nr: 17871-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON RAUBER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSERV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E 

COMÉRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:OAB/MT.14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT.12.093-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Execução de título extrajudicial proposta por Jefferson Rauber - ME em 

face de Conserv Construções, Serviços e Comércio Ltda., ambas 

qualificadas.

Diante da dificuldade da citação da parte executada para a citação, 

postulou a exequente a extinção do feito conforme p. 79, com fulcro no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

 Julgo.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC.

In casu, nem chegou a ser integrado a lide, pois a parte ré não foi 

encontrada.

A desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus 

legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do 

CPC.

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação.

Não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do mesmo Codex.

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais. Sem 

condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Sinop – MT, 08 de maio de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 126553 Nr: 5767-45.2010.811.0015

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, 

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Isto posto, INDEFIRO, neste momento processual, o pedido de citação 

da parte requerida por edital, uma vez que existe endereço que ainda não 

foi diligenciado, consoante correspondência com aviso de recebimento de 

p. 123 verso. No mais, intime-se a parte requerente a manifestar-se, no 

prazo de 05 dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

e x t i n ç ã o  s e m  r e s o l u ç ã o  d e  m é r i t o  p o r 

abandono.Intimem-se.Cumpra-se.Sinop – MT, 08 de maio de 2018.Walter 

Tomaz da Costa.Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85795 Nr: 3236-88.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DINIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido da parte exequente para que seja oficiada à Delegacia da Receita 

Federal, objetivando cópias das três últimas declarações do imposto de 

renda do executado, a fim de buscar bens passíveis de penhora.

Verificado que consta dos autos a anotação de restrição de dois veículos 

encontrados, via Renajud, em nome do executado, conforme extratos de 

p. 155/156.

Assim, a fim de evitar futura alegação de excesso de execução e, 

considerando que a exequente não se manifestou acerca da referida 

restrição, antes de analisar o pedido de busca de bens, pelo sistema 

judicial Infojud, determino a intimação da exequente para, no prazo de 05 

dias, demonstrar interesse na restrição anotada nos prontuários dos 

veículos, bem como dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, por 

abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Sinop – MT, 08 de maio de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 276037 Nr: 13728-27.2016.811.0015

 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: ANTONIO DIAS XIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA BALBINOT - 

OAB:17.871-MT, Laura Gabriela Balbinot dos Anjos - OAB:18077/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992, LIGIA PREVIDELLI RABELO - 

OAB:MT/15.252-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:45892

 Vistos etc.

 Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

 Após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento 

antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, 

conforme o caso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop – MT, 08 de maio de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006064-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ VARGAS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REONILDO DANIEL PRANTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006064-54.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JUAREZ 

VARGAS PINTO REQUERIDO: REONILDO DANIEL PRANTE Vistos, etc... 

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do instrumento do 

mandato conferido ao advogado, eis que trata-se de cópia essencial para 

o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do CPC. Com o aporte, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000624-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO)

ADOLFO LUIS LESSA JUNIOR OAB - GO35256 (ADVOGADO)

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO OAB - DF12151 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da parte credora 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 apreensão e citação, no bairro residencial 

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 – 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-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)

 

Intimar o advogado do autor DR. ULISSES DUARTE JUNIOR 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 Residencial Vitória Régia, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo 

transcrito. Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária de locupletamento ilícito 

que Tony Atacado e Distribuidora de Secos e Molhados Ltda move contra 
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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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003958-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX LUIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor Dr.ª DANIELA FERREIRA TIBURTINO 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 Chácara de Laser São Cristóvão, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005399-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA COMELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA DOS SANTOS OAB - RO4373 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ SALVADOR PAVANELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005399-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

ALESSANDRA COMELI REQUERIDO: JOSÉ SALVADOR PAVANELLI 

Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia 

de Mandado. Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme 

deprecado, designo audiência para o dia 13/09/2018 às 15:00 horas. 

Advirto os advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe 

que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”. Caso a testemunha deixar de 

comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º do CPC. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumprida, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Às providências. 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009827-97.2017.8.11.0015. REQUERENTE: HABIL 

CONSTRUTORA LTDA - ME REPRESENTANTE: ERALDO TITICO DA SILVA 

REQUERIDO: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA Vistos, etc... Cite-se as rés para integrar a 

relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

15/08/2018, às 13:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os 

réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. 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-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)

 

Intimar a advogada do autor Dr.ª CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS 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 Industrial Norte, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, 

conforme despacho abaixo transcrito. 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

Intimação 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)

 

Intimar a advogada do autor Dr.ª PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA 

DANTAS para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da 
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diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de citação, nos bairros Centro e Residencial Aeroporto, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo transcrita. Vistos, etc. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005543-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER BIRTCHE (REQUERIDO)

IMOV CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada da parte autora 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 – 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004521-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CURTUME BLUBRAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

VITAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WILLIAM DA SILVA DE SOUSA (TESTEMUNHA)

ROSICLER APARECIDA CRESPI DONHAUSER (TESTEMUNHA)

 

Intimar o advogado da requerida/reconvinte Dr. AOTORY DA SILVA 

SOUZA para que, querendo no prazo de quinze (15) dias apresente 

impugnação à contestação da reconvenção de ID 8815332.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005976-16.2018.8.11.0015

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:

DANIELE POZZOBON (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor DR. AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 

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 Residencial Mondrian, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 29822 Nr: 352-28.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 (...) Em seguida, o banco/exequente compareceu aos autos requerendo 

designação da hasta pública do imóvel penhorado, fls. 364, e na 

sequência requereu novamente dilação de prazo, eis que estaria em 

tratativa de acordo com o devedor, fls. 367. Por fim, requereu a 

suspensão do processo até que fosse proferida sentença na ação 

indenizatória de seguro nº 9869-42.2012 onde foi realizada a penhora no 

rosto dos autos, o que foi deferido pela decisão de fls. 374, sendo 

determinado o arquivamento do feito. Por fim, o devedor compareceu em 

juízo através da petição de fls. 392/397, ponderando acerca da desídia do 

banco/exequente ao não se manifestar sobre a avaliação do imóvel 

penhorado, o que caracterizaria abandono da causa. Desta forma, afirma 

em negrito e sublinhado que o processo deveria ter sido extinto há anos, e 

não ter ficado suspenso, razão pela qual pugna pela extinção do feito. É o 

relato do necessário. DECIDO. Muito embora a tese do devedor encontre 

amparo no mundo jurídico, a verdade é que desde 07.09.2000 encontra-se 

em vigor a Súmula nº 240 do STJ, que dispõe que “A extinção do 

processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento 

do réu”. Desta forma, muito embora o banco/exequente realmente tenha 

sido renitente com relação a não manifestação sobre o valor da avaliação 

do imóvel penhorado, a verdade é que o devedor não procedeu ao 

requerimento de extinção da ação por abandono no tempo e modo 

oportunos, vindo a fazê-lo somente agora, vários anos após o ocorrido, 
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quando a questão já se encontra devidamente superada ante a 

substituição da penhora do imóvel pelo crédito que o devedor possui 

perante a ação indenizatória de seguro nº 9869-42.2012, não havendo 

que se falar na extinção da presente ação de execução por abandono, 

razão pela qual indefiro o pedido neste sentido. Certifique-se a fase que 

se encontra o processo nº 9869-42.2012 a fim de cumprir a decisão de 

fls. 331/332. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 153614 Nr: 1665-43.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GUSTAVO STARLICK, MARCIA BEATRIZ 

WENTZ STARLICK, EZEQUIEL STARLICK, MICHEL STARLICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDRIGO DE FREITAS, TAYRONE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:8.911, RAFAEL 

KRZYZANSKI - OAB:9489-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 (...) No entanto, o devedor inova em seus embargos declaratórios ao 

pretender uma terceira condição, desta feita a do “interesse dos 

arrendatários”. Ora, a cláusula 6º do contrato exequendo é clara ao dispor 

que quem tem que manifestar interesse na preservação do contrato de 

arrendamento é o terceiro adquirente, e não os arrendatários, tanto que, 

às fls. 201 o ora embargante afirmou em sua exceção de pré 

executividade que: “Como se verifica, o pagamento da indenização está 

sujeito a duas condições, a saber: venda da propriedade e aceitação dos 

arrendatários pelo terceiro adquirente”, matérias que dependem de dilação 

probatória para sua elucidação, o que é defeso em sede de exceção de 

pré executividade. Pelo exposto, não havendo qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão combatida, julgo improcedentes os 

presentes embargos declaratórios, mantendo, na íntegra, a decisão 

combatida. Cumpra-se a decisão de fls. 232/236, intimando-se o 

exequente para que proceda a atualização do débito, bem como a inclusão 

dos honorários sucumbenciais, astreintes e custas processuais no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção. Em seguida, intimem-se os 

executados para que no prazo de três dias efetuem o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias 

oferecer embargos, independente da segurança do Juízo, ou requerer o 

pagamento do débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais 

custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, intime-se o 

executado, e seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. Caso não 

seja encontrado bem passível de penhora, e não tendo o exequente 

indicado bens a serem penhorados, intime-se o douto advogado, e na falta 

deste, o próprio executado, para que no prazo de cinco dias indicar bens 

a penhora, sob pena de multa de até 20% sobre o valor em execução. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 232282 Nr: 7045-08.2015.811.0015

 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: MOZART RODRIGO PERTUZZATTI, SAMARA SAGGIN 

PERTUZZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVANI JULIO MARCINIAK, DORLISETE 

TERESINHA FERNANDES, VILSO TOZI, FLÁVIO WERLANG, TOZI IMÓVEIS

 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, ELIANA MACIEL ESCOBAR - OAB:16695/MT, 

MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 Processo nº 7045-08.2015

Vistos, etc...

 Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 06/09/2018, às 15:00 horas, à qual deverão 

comparecer as partes e/ou seus procuradores com poderes para 

transigir.

 Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento se for o caso.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003033-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

AUTOS PJE 1003033-26.2018.8.11.0015 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 apresentada. Sinop-MT, 29 

de junho de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Certidão Classe: CNJ-30 APREENSÃO DE TÍTULOS

Processo Número: 1004206-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI (REQUERENTE)

ROGERIO TERUO HARA (REQUERENTE)

RENATO MINORU HARA (REQUERENTE)

MIGUEL MINORU HARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DAMASCENA SOUZA MARCHIORO (REQUERIDO)

ALESSANDRO MARCHIORO (REQUERIDO)

 

AUTOS PJE 1004206-85.2018.8.11.0015 Certifico e dou fé que não houve 

tempo hábil para expedição do mandado de citação/intimação, razão pela 

qual redesigno a audiência de conciliação para o dia 23/08/2018, às 18 

horas, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum local de Sinop-MT. Sinop-MT, 29 de junho de 

2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214275 Nr: 14406-13.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARALMENDES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAEL FERRARI - OAB:38.067 

RS

 INTIMAÇÃO das PARTES para manifestarem em quinze dias sobre 

proposta de honorários de fls. 727 a 736.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 234157 Nr: 8186-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESQUADRIAS BONA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, MAN 

LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DEBARBA - OAB:16.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, JUAREZ DE SOUZA - OAB:159811, RENATO 

NAPOLITANO NETO - OAB:155967, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454

 Indefiro o pedido de fls. 298, uma vez que, conforme preceitua o art. 465, 

§4º “ O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários.”, do CPC.

Desta forma, verifico que, intimado o perito para se manifestar acerca dos 

pedidos de fls. 284, não esclareceu os pontos necessários.

 Intime-se o perito a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221336 Nr: 489-87.2015.811.0015

 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: DIOMAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR

 [...]Compulsando detidamente os autos, denota-se que o pleito de 

homologação de acordo firmado entre as partes não comporta guarida, 

porquanto a transação ultrapassou os limites objetivos da lide, mormente 

quando condicionou a eficácia do acordo à expedição de ofício pelo Juízo 

ao DETRAN, para transferência do veículo.Ocorre que a transferência do 

veículo Ford/Fiesta para o nome da instituição financeira requerida não foi 

objeto da causa de pedir e dos pedidos formulados pelo requerente, 

tendo, inclusive, sido afastada a sua apreciação na sentença prolatada às 

fls. 97/104.Ademais, como relatado às fls. 108, a requerida não se 

encontra na posse do bem, podendo a aludida transferência incorrer em 

prejuízo à terceiro, de modo que descabe a este juízo determinar ao órgão 

de trânsito que efetue a transferência sem observância das normas que 

regem o procedimento.Desta feita, a expedição de oficio, conforme 

requerido pelas partes, ultrapassa os limites objetivos da exordial no 

momento da propositura, incorrendo em ofensa ao princípio da 

congruência, devendo as partes efetuarem os atos necessários para 

atingir os objetivos perquiridos.Ante o exposto, indefiro o requerimento de 

homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes às fls. 

107/108. À Secretaria para que certifique o transito em julgado da 

sentença de fls. 97/104. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272250 Nr: 11224-48.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CORREIA, LOURDES CARDIM CORREIA, 

ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA, LAURA DEMARCHI CORREIA, 

ADRIANA APARECIDA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

RIBER-KWS SEMENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7691-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, 

NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B/MT

 Código nº 272250

Verifico que, às fls. 191/192, a requerida Pioneira Insumos Agrícolas Ltda 

opôs embargos de declaração, alegando omissão e/ou erro material na 

sentença homologatória de fls. 188, uma vez que deixou de constar o 

julgamento do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “c”, do CPC.

Às fls. 194/200, foi juntada carta precatória de citação da requerida Riber 

KWS Sementes S/A.

DECIDO:

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, 

conforme certidão de fls. 193, nos termos do artigo 1.023 do CPC.

Ademais, verifico que assiste razão à embargante, tendo em vista que, na 

petição de fls. 186/187, os requerentes renunciaram ao direito sobre o 

qual se funda a demanda em face da requerida Pioneira Insumos Agrícolas 

Ltda, pugnando pela homologação, com fulcro no artigo 487, inciso III, letra 

“c”, do CPC.

Posto isso, sanando a omissão, “HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a renuncia ao direito em que se 

funda a ação em relação à parte requerida Pioneira Insumos Agrícolas 

Ltda (Fls. 186/187). Em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do CPC, 

com relação a Pioneira Insumos Agrícolas Ltda”. Anote-se na D.R.A.

Ademais, tendo em vista a citação da parte requerida Riber KWS 

Sementes S/A, aguarde-se o prazo para apresentação da contestação.

Apresentada a contestação, intime-se a requerente para impugná-la, em 

15 (quinze) dias.

Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no 

prazo de quinze dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 101692 Nr: 8749-03.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOUSA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se mandado de citação para o endereço indicado às fls. 63/64, 

uma vez que este ainda não foi diligenciado, conforme se verifica na 

certidão de fls. 66/68.

Restando infrutífera a diligência, defiro o pedido de fls. 123 para 

determinar a busca de endereços do requerido ADRIANO SOUZA PAZ – 

CPF nº 990.153.581-68, através dos Sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Com relação à expedição de ofício ao SEM PARAR e CONECTCAR, verifico 

não ser medida adequada, pois não se trata mais de ação de busca e 

apreensão, haja vista a conversão do feito em execução, realizada às fls. 

102/103.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157435 Nr: 4569-36.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADY LAURA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON APRIGIO DA SILVA 

SALES - OAB:16217, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 (...)DECIDO.Verifico que o banco requerido não impugnou o cálculo 

elaborado pelo contador judicial de fls. 386/388, razão pela qual, 

homologo-o, para que surta seus efeitos jurídicos.Ademais, verifico do 

cálculo que o valor de comissão de correspondente bancário (R$2.116,97) 

já foi descontado do valor devido pela requerente, apurando-se saldo 

devedor no valor de R$8.298,92 (oito mil, duzentos e noventa e oito reais e 

noventa e dois centavos).Outrossim, apurou-se que o valor pago 

indevidamente pela requerente do contrato em questão foi de R$6.925,10 

(seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e dez centavos), atualizado até 

a data do cálculo em 07/11/2017.Quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos das parcelas pelo empregador da exequente, verifico que a 

última parcela do financiamento foi em 20/01/2018 (fls. 23), de modo que, 

perdeu o objeto.Assim, intime-se a parte exequente para, querendo, 

promover o cumprimento de sentença em relação ao valor a ser restituído 
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pelo banco.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 246507 Nr: 16170-97.2015.811.0015

 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: VALDIRENE DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:20.715-MT, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

confirmar a tutela antecipada e declarar a inexistência do débito discutido 

nos autos, bem como para condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta 

sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento 

danoso (súmula 54 STJ). Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação.Transitada esta em julgado, pagas as custas 

processuais, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 28 de junho de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 256188 Nr: 1510-64.2016.811.0015

 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: KATIA DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACISAS - FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS 

APLICADAS DE SINOP, IUNI EDUCACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - 

OAB:14003-MT, Clarisse Odete Faccio Fronza - OAB:14.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788/MT

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, 

confirmando a tutela antecipada e condenando a requerida a pagar à 

requerente, a título de danos materiais, o valor referente à diferença 

salarial que a requerente deixou de auferir, nos meses de novembro/2015 

a fevereiro/2016, cuja quantia deverá ser corrigida pelo INPC, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC). Condeno-a, 

ainda, ao pagamento, a título de indenização por danos morais, do valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, 

nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do 

CPC/2015 c/c art. 405 do CC).Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º, do CPC/2015.Transitada esta em julgado, pagas as custas 

processuais, arquivem-se os autos.Publique-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Sinop/MT, 28 de junho de 2018.GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 252698 Nr: 19695-87.2015.811.0015

 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: ADENIR JOSE BATISTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

confirmar a antecipação da tutela e condenar a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta 

sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento 

danoso (súmula 54 STJ). Bem assim, condeno a requerida ao pagamento 

da multa diária pelo descumprimento de ordem judicial, fixada em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), contudo, estabeleço como limite temporal de 

incidência desta o período de (15) quinze dias.Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.Transitada esta em julgado, pagas 

as custas processuais, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 28 de junho de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 223090 Nr: 1489-25.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALY SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676-MT

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o 

fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como 

para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária 

será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da 

Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). Por 

conseguinte, defiro o pleito de tutela antecipada formulado pela 

requerente, eis que presentes os requisitos legais autorizadores para 

tanto, constantes do artigo 300 do CPC, para o fim de determinar a 

exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao 

débito de fls. 29. Expeça-se o necessário. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.Transitada esta em julgado, pagas 

as custas processuais, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 28 de junho de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 212858 Nr: 13338-28.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA FONSECA DOMENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, LUIZ CARLOS THADEU MOREYRA 

THOMAZ - OAB:OAB/SP 82.449, ORIVAL GRAHL - OAB:6266/SC, 

OSWALDO NARDINI NETO - OAB:OAB/SP 244.763

 Diante do exposto, revogo a decisão de fls. 109/110, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a requerente ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 
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no artigo 85, § 2º, NCPC, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser 

beneficiária da justiça gratuita (fls. 92-v).Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 316312 Nr: 431-79.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORÁCIO CODOGNOTTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRANIT MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS VILELA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 298.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14.583, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 Intimação do advogado das partes acerca da audiência designada para o 

dia 17/07/2018, às 14h30min, a ser realizada na sala de audiência da 4ª 

Vara Cível desta Comarca, para oitiva das testemunhas arroladas pelo 

requerido, quais sejam, Arnaldo Teixeira Turra, Zuleika Emelina Joanella e 

Kátia Cilene Mocko. Destaca-se que cabe ao advogado informar ou intimar 

as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Cumpre salientar que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado 

no que concerne à intimação das testemunhas importa na desistência da 

inquirição (art. 455, § 3º, CPC). Tudo isso nos termos das decisões 

exaradas às fls. 59 e 63 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182593 Nr: 3565-90.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO TRELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ANTONIO BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718-MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS 

À EXECUÇÃO para declarar a inexigibilidade da obrigação estampada no 

contrato de fls. 20/21 – dos autos da Ação de Execução em apenso – 

Código n.º 90221, nos moldes da fundamentação alhures e, por 

consectário lógico, determino a extinção da execução, com fulcro no 

artigo 485, inciso IV do CPC, condenando o embargado ao pagamento das 

custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, CPC, frisando 

que a referida verba abrange a ação de execução, contudo, sua 

exigibilidade fica sobrestada, por se tratar de beneficiário da assistência 

judiciária gratuita (fls. 22). “EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE - INDEPENDÊNCIA DAS AÇÕES – 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO – ART. 20, §4º, CPC – 

RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – 

DESPROVIMENTO. Revela-se possível a cumulação de condenação em 

honorários advocatícios nos embargos e na execução, por se tratar de 

ações independentes, em razão do princípio da causalidade. Fixados 

honorários na forma do art. 20, §4º, do CPC, com razoabilidade e 

proporcionalidade, impõe-se a manutenção do valor deferido”. (TJ-MT – 

Ap. 23674/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 

24/06/2015).Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, 

anotando-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 28 de junho de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170322 Nr: 5389-21.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO A. PERIN - TRANSPORTE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS DE MINAS GERAIS - ASTRANSMIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663/MT, LIDIANE MORAIS TOLOMEOTTI DE OLIVEIRA - OAB:- 

MT 15.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se os advogados constantes às fls. 416 da decisão de fls. 

430/432.

Após, venham-me os autos conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90221 Nr: 7576-75.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO BALBINOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR TRELHA SOBRINHO, CLÁUDIO 

ROBERTO TRELHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS 

À EXECUÇÃO para declarar a inexigibilidade da obrigação estampada no 

contrato de fls. 20/21 – dos autos da Ação de Execução em apenso – 

Código n.º 90221, nos moldes da fundamentação alhures e, por 

consectário lógico, determino a extinção da execução, com fulcro no 

artigo 485, inciso IV do CPC, condenando o embargado ao pagamento das 

custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, CPC, frisando 

que a referida verba abrange a ação de execução, contudo, sua 

exigibilidade fica sobrestada, por se tratar de beneficiário da assistência 

judiciária gratuita (fls. 22). “EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE - INDEPENDÊNCIA DAS AÇÕES – 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO – ART. 20, §4º, CPC – 

RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – 

DESPROVIMENTO. Revela-se possível a cumulação de condenação em 

honorários advocatícios nos embargos e na execução, por se tratar de 

ações independentes, em razão do princípio da causalidade. Fixados 

honorários na forma do art. 20, §4º, do CPC, com razoabilidade e 

proporcionalidade, impõe-se a manutenção do valor deferido”. (TJ-MT – 

Ap. 23674/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 

24/06/2015).Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, 

anotando-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 28 de junho de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157132 Nr: 4239-39.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA ZANOLI, JOÃO VITOR ZANOLI BRANDALISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO ADVENTISTA DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A, ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - 

OAB:OAB/MT 9084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - OAB:19757/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390 MT, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:8655/MS

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 201. Em consequência, 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo Código nº 157132 – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS em fase de cumprimento de sentença movida por 

MÁRCIA ZANOLI e JOÃO VITOR ZANOLI BRANDALISE em face de 

COLÉGIO ADVENTISTA DE SINOP.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela parte executada, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 
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processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158176 Nr: 5344-51.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO KEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELICIO ALVES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Dall Pizzol Moreira - 

OAB:20351-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 84/85, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código nº 158176 – AÇÃO MONITÓRIA em fase 

de cumprimento de sentença, movido por SÉRGIO KEHL em face de 

VALDELICIO ALVES MENDES, até a data aprazada para o pagamento da 

última parcela informado no acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 263721 Nr: 5810-69.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDINETE CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24214/DF

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial e condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 27).Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Sinop/MT, 28 de junho de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202827 Nr: 5209-34.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Considerando a decisão da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça de 

suspensão de todos os processos que envolvam os planos econômicos 

até o funcionamento da plataforma online criada para adesão ao acordo 

homologado perante o Superior Tribunal de Justiça nos Recursos 

Extraordinários de nº. 632.212 e 591.797, bem como a orientação 

proferida pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, no ofício Circular 

nº.052/2018/NUGEP/JLQ, hei por bem, SUSPENDER o presente feito, até 

ulterior deslinde, com as devidas certificações.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 241673 Nr: 13075-59.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE DE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO D

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Posto isso, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, acolhendo a alegação de nulidade da citação da embargante 

no processo executivo. Condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil. “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO 

ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA 

PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. 

Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão 

quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.2. 

Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal 

extingue-se a obrigação.3. Com base nessa premissa, a jurisprudência 

desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos 

honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a 

pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.4. A contrario 

sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários 

advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, 

como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra 

Município.5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ”. (REsp 

1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 

03/06/2009, DJe 22/06/2009).Traslade-se cópia da presente para os autos 

principais (Código nº. 241673), e transitada esta em julgado, pagas as 

custas, arquivem-se os autos, anotando-se.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169097 Nr: 4095-31.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIMARCIO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:OAB/MT 12.684-A, RALFF HOFFMANN - 

OAB:262.453/SP

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187778 Nr: 9053-26.2013.811.0015

 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: ELAINE ZANATO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERSON SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES DOS REIS - 

OAB:OAB/MT 16.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir além 
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das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92711 Nr: 10045-94.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO APARECIDO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA PROCHSCK, OSMAIR IORI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELMA REGINA BARBERATO - 

OAB:MT/10.814-B, LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - OAB:16050-MT, 

MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 295/298.

Intimem-se os executados para cumprirem a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos de fls. 295/298.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 222672 Nr: 1255-43.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSO LUIZ LIDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY SILVA FERRAZ 

FRIEDRICH - OAB:17.121 OAB/MT, JOELMA ZAMBIASI - OAB:14.471-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, condenando o requerente ao pagamento das custas/despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, 

por ser beneficiário da gratuidade da justiça (fls.56).Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257467 Nr: 2204-33.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR BALIN, NORBERTO BALIN, LEANDRO 

BALIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o Agravo de Instrumento interposto às fls. 216/222 

não foi conhecido (fls. 224/226), cumpra-se a decisão de fls. 211/213, 

com a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento 

da inicial e cancelamento da distribuição.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 299515 Nr: 8123-66.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS NORTÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Código nº 299515

Tendo em vista que o embargado manifestou interesse na designação de 

audiência de conciliação (fls. 72), designo o ato para o dia 23/08/2018, às 

17h, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no Fórum local, sala 40.

Intimem-se as partes para que compareçam na audiência, acompanhadas 

de seus advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122386 Nr: 1547-04.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PICOLOTTO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA DE LURDES TELES, CEZAR CLAUDIO 

GRANETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 6280/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 65 para o fim de determinar a pesquisa de 

veículos registrados em nome dos executados IOLANDA DE LURDES 

TELES – CPF nº 651.795.101-63 e CEZAR CLAUDIO GRANETTO – CPF nº 

581.846.519-53, por meio do Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar quanto à pesquisa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 261835 Nr: 4779-14.2016.811.0015

 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: VALDIR FERREIRA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Sinop S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY FRANCIANE MENZEL 

RAMPAZO - OAB:MT/13.532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de declarar a inexistência de débitos com relação a fatura de 

nº162053287, vencida em janeiro/2016, no importe de R$1.009,41 (um mil 

e nove reais e quarenta e um centavos); bem como para condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir da citação (fls.30 – art. 405/CC).Por fim, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no artigo 85, § 2º, NCPC.Transitada esta em julgado, pagas as custas 

processuais, arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198433 Nr: 1352-77.2014.811.0015

 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: CELSO CLEMENTE LOPES, MARIA LÚCIA DE AZEVEDO 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO AISSA, APARECIDA AUGUSTA 

CONCENÇO AISSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 [...] Compulsando os autos, denota-se que o requerido Arlindo Aissa, 

embora devidamente citado às fls.116, deixou de apresentar contestação 

dentro do prazo legal, conforme certificado às fls.122. Assim, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil, decreto-lhe a revelia [...]o 

comparecimento espontâneo da parte requerida supre a falta da citação, 

razão pela qual, não há que se falar em renovação da citação da 

requerida Aparecida Augusta Conceição Aissa.Ademais, no tocante a 

citação dos confinantes Wauldemir Freitas Moraes e Edinéia Dallabeta, 

verifica-se às fls. 116, que estes se recusaram a aceitar a contrafé e a 

assinar o mandado citatório, sob a alegação de que não conhecem as 

partes litigantes.Outrossim, denota-se que os requerentes às fls.125 

informaram que, embora os aludidos confinantes, não residam no 

endereço indicado na inicial são os legítimos proprietários dos imóveis 

limítrofes do bem em litigio.Nessa senda, intimem-se os requerentes, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem a qualidade de confinantes 

de Wauldemir Freitas Moraes e Edinéia Dallabeta, bem como colacione nos 

autos cópia da matricula atualizada do imóvel em litigio. Ademais, tendo em 

vista a manifestação de fls. 117/120, bem como a alegação dos 

requerentes de quitação de débito relativo à IPTU (fls.124/127) intime-se o 

representante da Fazenda Pública Municipal, para que se manifeste 

acerca da existência de interesse na presente demanda.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 200615 Nr: 3256-35.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA - ME (IMPORT MULTIMARCAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALVINO FERRAZ - 

OAB:OAB/PR.42.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se Carta Precatória para intimação da parte autora a dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165875 Nr: 680-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE QUAINI, ELENITA MIOSO QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Verifico que, conforme certidão de óbito e documentos de fls. 164/180, 

são herdeiros do executado José Quaini: Elenita Mioso Quaini (esposa) e 

três filhos, quais sejam: Nadia Roberta Quaini Bresolin, Cristiano José 

Quaini e Ricardo André Quaini, devendo estes serem citados para se 

manifestarem, nos termos da decisão de fls. 181.

Assim, oficie-se a Comarca de Cruz Alta/RS a fim de solicitar informações 

sobre a Carta Precatória expedida às fls. 193, expedido para citação dos 

herdeiros Ricardo André Quaini e Nadia Roberta Quaini Bresolin.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151565 Nr: 12634-54.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON BOIM VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Ante a petição de fls. 82, nos termos do art. 873, I do CPC, determino 

nova avaliação do imóvel, objeto da ação.

Expeça-se o mandado. Após, intimem-se as partes para se manifestarem, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85049 Nr: 2488-56.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLNEI CARLOS BRUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALFONSO STANISZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLNEI CARLOS BRUCH - 

OAB:29768/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE do DESPACHO de fl. 428: "Verifico que a 

petição inicial requereu a concessão da justiça gratuita, sendo que tal 

pedido não foi analisado na decisão que recebeu a inicial (fls. 25). 

Entretanto, o feito teve seu trâmite sem a exigência do pagamento das 

custas e despesas processuais, o que demonstra o deferimento tácito ao 

benefício.

 No mais, considerando o pedido de cumprimento de sentença de fls. 424, 

intime-se a parte exequente para que comprove, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a alteração na condição financeira da parte executada, nos termos 

do artigo 12 da LAJ, sob pena de arquivamento do feito. Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 101774 Nr: 8781-08.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO ALVES & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERLEY LUIZ ROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do falecimento do requerido ANDERLEY LUIZ ROEDER, atestado 

pela certidão de óbito de fls. 91 e, estando preenchidos os requisitos dos 

artigos 687 e 688, inciso I, ambos do CPC, determino a citação dos 

herdeiros indicados às fls. 90, para se manifestarem, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 690, do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 128945 Nr: 8160-40.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI, JOSE QUAINI, 

ELENITA MIOSO QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Inicialmente indefiro o pedido de fls. 456, uma vez que não houve 

abandono do processo por parte do requerente, tendo em vista que, 

intimado para dar andamento ao feito sob pena de extinção (fls. 451/453 e 

454), este se manifestou, conforme se verifica na petição de fls. 455.

Assim, compulsando os autos, verifico que, conforme certidão de óbito e 

documentos de fls. 428/439, são herdeiros do executado José Quaini: 

Elenita Mioso Quaini (esposa) e três filhos, quais sejam: Nadia Roberta 

Quaini Bresolin, Cristiano José Quaini e Ricardo André Quaini, devendo 

estes serem citados para se manifestarem, nos termos da decisão de fls. 

440.

Desta forma, tendo em vista que a carta de citação dos herdeiros Nadia 

Roberta Quaini Bresolin e Ricardo André Quaini retornou sem o 

recebimento, determino a expedição de Carta Precatória para a Comarca 

de Cruz Alta/RS, a fim de proceder com a citação dos mesmos.

Com relação aos herdeiros Elenita Mioso Quaini e Cristiano José Quaini, 

verifico que os mesmos figuram como partes dos autos, inclusive já foram 

citados (fls. 78 e 248/249) não sendo necessária nova citação.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 329378 Nr: 9039-66.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDENE - FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENV. E 

EDUC. DO NOROESTE DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NOIRAM THOMAS MASSOCO, JOEL 

BATISTA MASSOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JUDITE BOLFE - 

OAB:OAB/RS 56668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233533 Nr: 7801-17.2015.811.0015

 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: ADÉLIA MARIA BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO EDEMAR AMARAL, BR RECAPADORA 

DE PNEUS LTDA - ME, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLAS DAIANE MARIA 

AUGUSTO - OAB:18324/O, IBRAHIN CARDOSO - OAB:MT/15.479, 

RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, BRUNA LUISA GERLACH GESUALDO - 

OAB:MT-17290/0, MARCELA REIS FRIZON - OAB:20221/O - MT, 

MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na LIDE PRINCIPAL. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.De outro lado, 

JULGO EXTINTA a denunciação da lide e condeno a parte denunciante ao 

pagamento de honorários advocatícios à denunciada, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil de 2015.Transitada esta em 

julgado, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 28 

de junho de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 208360 Nr: 9725-97.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. CAMPAGNOLO & CIA LTDA - ME, ALISSON 

VELOSO BACHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de endereços de R 

CAMPAGNOLO & CIA LTDA – CPNJ: 12.114.532/0001-39 e ALISSON 

VELOSO – CPF: 031.732.511-64, através dos Sistemas INFOJUD e 

BACENJUD.

Localizados endereços diferentes dos já diligenciados, cite-se, nos termos 

da decisão de fls. 40.

Restando infrutífera a busca, cite-se por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221713 Nr: 705-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424/SP, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Intimação do advogado da parte autora da sentença de fls.119/120, 

abaixo transcrita:"Código nº 221713. Cuida-se de Embargos de 

Declaração opostos pelos requeridos às fls. 104/109), alegando omissão 

na sentença de fls. 97/98, uma vez que foi prolatada de forma prematura, 

pois deixou de analisar a contestação apresentada. Aduzem que o 

oferecimento de resposta a fim de se discutir as cláusulas do contrato é 

totalmente possível em ações possessórias fundadas em contrato de 

leasing. Instado a se manifestar (fls. 113), o embargado apresentou 

contrarrazões às fls. 155/118, requerendo a rejeição dos embargos, ante 

a inadequação da via eleita, haja vista que os embargantes pretendem 

rever contrato por meio de peça contestatória. DECIDO: Conheço dos 

embargos de declaração, uma vez que tempestivos, conforme certidão de 

fls. 110, nos termos do artigo 1.023 do CPC. Verifico, ademais, que a 

sentença não se referiu à peça de contestação, de modo que tal omissão 

deve ser sanada. Neste aspecto, convém salientar que os requeridos 

purgaram a mora às fls. 49/62, com o que, demonstraram o 

reconhecimento da procedência do pedido inicial, ensejando a extinção do 

feito. Destarte, a contestação protocolada posteriormente não merece ser 

analisada, uma vez que é incompatível com a purgação da mora exercida 

pelos requeridos. Nesse sentido: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. INICIATIVA DE PURGAÇÃO DA MORA PELO 

DEVEDOR. ATITUDE QUE, POR IMPLICAR RECONHECIMENTO JURÍDICO DO 

PEDIDO, MOSTRA-SE DE TODO INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DE 

RESISTÊNCIA POR MEIO DE CONTESTAÇÃO, QUE POR ISSO NÃO TEVE 

EFICÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO OPERADA. RECURSO IMPROVIDO. O 

réu efetuou o depósito da dívida, com o claro objetivo de purgar a mora, e 

logo a seguir apresentou contestação. Tais atitudes são logicamente 

incompatíveis, até porque a iniciativa da emenda da mora configura 

reconhecimento jurídico do pedido, que por si só afasta a eficácia de 

qualquer atitude de resistência, que por isso é desconsiderada. (TJ-SP - 

APL: 9186103842008826 SP 9186103-84.2008.8.26.0000, Relator: Antonio 

Rigolin, Data de Julgamento: 18/01/2011, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/01/2011)”.Diante do exposto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS e complemento a sentença com os fundamentos supra, 

mantendo a parte dispositiva do “decisum”Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sinop/MT, 18 de maio de 2018. GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO. Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 212952 Nr: 13408-45.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLE IMPLANTES ODONTOLÓGICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT, 

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo a 

REQUERENTE para em cinco dias manifestar, face ao trânsito em julgado 

da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 239681 Nr: 11841-42.2015.811.0015

 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: SERRANNA AGRONEGÓCIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo a 

AUTORA para em cinco dias manifestar, face ao trânsito em julgado da 

sentença.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182485 Nr: 3450-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135/MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando a certidão do Oficial de Justiça de fl. 74, cancelo a 

audiência de saneamento e organização do processo designada para o 

dia 27.06.2018.

 2. Por conseguinte, determino a intimação da parte autora, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o 

endereço atualizado do requerente, oportunidade em que deverá realizar 

os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, 

sem resolução do mérito.

3. Decorrido o prazo, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Ao final, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186968 Nr: 8178-56.2013.811.0015

 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: ADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE POLITA - 

OAB:30980/PR, Fabricio Peron Fagion - OAB:40.103/PR

 Vistos etc.

1. Considerando a certidão do Oficial de Justiça de fl. 42, cancelo a 

audiência de saneamento e organização do processo designada para o 

dia 27.06.2018.

 2. Por conseguinte, determino a intimação da parte autora, por meio da 

Defensoria Pública, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o 

endereço atualizado do requerente, oportunidade em que deverá realizar 

os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, 

sem resolução do mérito.

3. Decorrido o prazo, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Ao final, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240455 Nr: 12271-91.2015.811.0015

 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: VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

encaminho estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado da 

parte AUTORA para manifestar-se quanto a certidão negativa de citação e 

intimação de fls. 43, no prazo legal.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005648-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA RIBEIRO VILLANIE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005648-86.2018.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA ANGELICA RIBEIRO VILLANIE ALMEIDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – INTIME-SE o causídico 

constituído nos presentes autos eletrônicos, para se manifestar, caso 

queira, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do PARECER TÉCNICO/NAT nº 

0994/2018 em anexo, mormente no que concerne: (...) “O pedido não foi 

realizado conforme os trâmites do SUS, não foi emitida AIH. Paciente não 

foi avaliada por equipe do SUS. Antes de qualquer liberação para a 

cirurgia o paciente deve obrigatoriamente ser avaliado e acompanhado por 

equipe médica do ambulatório de obesidade e cirurgia bariática” (grifo no 

original). II – Após, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207853 Nr: 9315-39.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON SPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BRAGA SOARES 

ALTOÉ - OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido, em razão do recurso de Apelação de fls 88/94, o qual é 

TEMPESTIVO.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 28 de junho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 210445 Nr: 11374-97.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIA CUETIKI, CLEMENTE CUETIKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO que as contestações apresentadas pelos Requeridos às fls. 

23/43 e 45/52, são tempestivas.

CERTIFICO, AINDA, que autorizada pelo artigo 203 § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT-CGJ-MT, abro vistas ao Defensor Público, para, 
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querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da(s) contestação(ões) 

apresentadas.

Sinop/MT, 28 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 210835 Nr: 11629-55.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE AVELINO COSTA, DORIVAL WEIZENMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO que a contestação apresentada pelo Requerido Município às 

fls. 30/48, as quais são tempestivas.

CERTIFICO, AINDA, que o Estado mesmo sendo citado, conforme fl. 54 

deixou de contestar.

CERTIFICO, AINDA, que autorizada pelo artigo 203 § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT-CGJ-MT, abro vistas ao Defensor Público, para, 

querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da(s) contestação(ões) 

apresentadas.

Sinop/MT, 28 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 212625 Nr: 13131-29.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENDES DA SILVA, KARINA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido, em razão do recurso de Apelação de fls 145/161, o qual é 

TEMPESTIVO. E em razão das contrarrazões apresentada em fls. 163/166

O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 28 de junho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171330 Nr: 6358-36.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA, NAZARENO 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA RIZOTTO - 

OAB:61.110-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

autor, em razão do recurso de Apelação apresentado pelos Requeridos, 

de fls. 98/112 e 118/121, o qual é TEMPESTIVO.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 28 de junho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248378 Nr: 17334-97.2015.811.0015

 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: JHAIMES RHUDIELY SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 89/114 o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218300 Nr: 17183-68.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO SIQUEIRA DA COSTA, DIOSLAINE LOPES DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO que a contestação apresentada pelo Requerido Município às 

fls. 36/55, as quais são tempestivas.

CERTIFICO, AINDA, que o Estado mesmo sendo citado, conforme fl. 73 

deixou de contestar.

CERTIFICO, AINDA, que autorizada pelo artigo 203 § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT-CGJ-MT, abro vistas ao Defensor Público, para, 

querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da(s) contestação(ões) 

apresentadas.

Sinop/MT, 28 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218410 Nr: 17263-32.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE GRACIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SANTA CARMEM/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO que a contestação apresentada pelo Requerido Estado de Mato 

Grosso às fls. 38/45, são tempestivas.

CERTIFICO, AINDA, que mesmo o Município de Santa Carmem tendo sido 

citado, não apresentou contestação.

CERTIFICO, AINDA, que autorizada pelo artigo 203 § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT-CGJ-MT, abro vistas ao Defensor Público, para, 

querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da(s) contestação(ões) 

apresentadas.

Sinop/MT, 28 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252615 Nr: 19657-75.2015.811.0015

 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: HAMILTON ALVES PEREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDIANE ARECO 

MATZENBACHER - OAB:14007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR MUNICIPIO DE SINOP-MT - 

OAB:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

requerente, em razão do recurso de Apelação apresentado pelo 

Requerido, de fls. 145/161, o qual é TEMPESTIVO., E em razão das 

contrarrazões apresentada em fls. 163/166

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 28 de junho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213739 Nr: 13978-31.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA MARIA ZIMMERMAN, ROSA CRISTINA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO que as contestações apresentadas pelos Requeridos às fls. 

29/48 e 51/58, são tempestivas.

CERTIFICO, AINDA, que autorizada pelo artigo 203 § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT-CGJ-MT, abro vistas ao Defensor Público, para, 

querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da(s) contestação(ões) 

apresentadas.

Sinop/MT, 28 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 72170 Nr: 919-54.2006.811.0015

 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: ILO OSCAR SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO CARLOS 

CORREA DE OLIVEIRA, 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - 

OAB:MT 0000, OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT / 7.974-B

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação das partes, em especial ao advogado do 

autor, de que pelo Perito Leandro Valendorf, foi designado o dia 

04.07.2018, as 09:00h, perícia de natureza grafotécnica, devendo 

comparecer acompanhado do autor ILO OSCAR SOARES DA SILVA, na 

Av. das Acácias, 2278- Centro (quase em frente a Igreja Presbiteriana 

Renovada).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 72170 Nr: 919-54.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILO OSCAR SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO CARLOS 

CORREA DE OLIVEIRA, 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - 

OAB:MT 0000, OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT / 7.974-B

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação das partes, em especial ao advogado do 

autor, de que pelo Perito Leandro Valendorf, foi designado o dia 

04.07.2018, as 09:00h, perícia de natureza grafotécnica, devendo 

comparecer acompanhado do autor ILO OSCAR SOARES DA SILVA, na 

Av. das Acácias, 2278- Centro (quase em frente a Igreja Presbiteriana 

Renovada).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187346 Nr: 8572-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHILMARA LOVATEL DALAZEM PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, manifeste-se nos 

presentes autos, requerendo o que de direito.

 Sinop/MT, 28 de junho de 2018

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245382 Nr: 15407-96.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO NETO ORTIZ, RONALDO NETO 

ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para requerendo 

manifesta-se nos presentes autos acerca da certidão de fls. 18, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 272585 Nr: 11397-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NORBERTO DA SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido, em razão do recurso de Apelação de fls 30/45, o qual é 

TEMPESTIVO.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 28 de junho de 2018.
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 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125445 Nr: 4658-93.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES DA SILVA CHANG & CHANG LTDA, 

JOON YOUNG CHANG, MARIA CRISTINA MARQUES DA SILVA CHANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para requerendo 

manifesta-se nos presentes autos acerca da certidão de fls. 39, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 26781 Nr: 4804-18.2002.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CAIÇARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYCHARDE FARAH - 

OAB:10032/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para se manifestar 

nos presentes autos, sobre a petição do requerido de fls. 514/515.

Sinop/MT, 28 de junho de 2018

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201438 Nr: 4048-86.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO SÉRGIO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - 

OAB:12565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO, que a Carta Precatória enviada conforme fls. 22, com a 

finalidade de citação do Estado de Mato Grosso, não retornou, embora o 

Estado já tenha se manifestado nos autos, conforme fls. 19/22. Razão 

pelo qual expeço intimação a parte autora para que apresente calculo 

atualizado.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 28 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 61887 Nr: 1605-80.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S.  SOARES (Subprocuradora-Geral  F isca)  - 

OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para requerendo 

manifesta-se nos presentes autos acerca da certidão de fls. 129, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183831 Nr: 4871-94.2013.811.0015

 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: ELAINE TEREZINHA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 77/83, o qual é 

TEMPESTIVO.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 29 de junho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199481 Nr: 2207-56.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIO ABADIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que os presentes autos encaminhados ao TJMT, em 

razão do recurso de Apelação de fls. 128/141, o qual é TEMPESTIVO, bem 

como as contrarrazões.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 29 de junho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006391-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDI DOS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006391-96.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LEIDI DOS SANTOS BORGES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO - COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA proposta 

por LEIDI DOS SANTOS BORGES, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo 

Prefeito Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora, “A Sra. Leidi dos 

Santos Borges, 30 anos, portadora do RG: 16732006, encontra-se 
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internada na UPA desde o dia 24.06.18, devido à trauma em perna (D) e 

tornozelo (D) com sinais de fratura em maléolo medial da tíbia direita.”. (sic) 

Postula pela concessão da tutela antecipada para compelir os Requeridos 

a disponibilizarem à parte Requerente o tratamento médico imprescindível 

para a manutenção da sua saúde, qual seja, “CIRURGIA DE FRATURA DO 

TORNOZELO”. CARREOU DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise 

da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo 

entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos 

autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do 

direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO 

acostado ao ID. Num. 13914611 - Pág. 1 e ID. Num. 13914612 - Pág. 1. 

Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito 

esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes 

da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA 

EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA 

PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem a cirurgia à parte Requerente, qual seja, “CIRURGIA DE 

FRATURA DO TORNOZELO”, conforme Laudo Médico constante no Id. 

Num. 13914611 - Pág. 1 e ID. Num. 13914612 - Pág. 1, devendo, para 

tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, 

INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO 

GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito 

Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, 

devendo o mandado citatório estar acompanhado do Laudo Médico 

acostado ao ID. Num. 13914611 - Pág. 1 e ID. Num. 13914612 - Pág. 1. 

Com a contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o 

presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005774-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DAS NEVES NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005774-39.2018.8.11.0015 REQUERENTE: PAULO ROBERTO DAS 

NEVES NORTE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não 

foi CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual 

determinou aos Requeridos que providenciassem, IMEDIATAMENTE, a 

“CIRURGIA PARA CORREÇÃO DA FRATURA DE IMPLANTE (HASTE DE 

FÊMUR DA PRÓTESE TOTAL)”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é 

pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em 

DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até 

mesmo ARCANDO com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de 

PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em 

hospital da rede privada, quando indisponíveis leitos na rede pública. Com 

efeito, o DIREITO à VIDA e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição 

Federal, art. 196, como DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente 

estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também 

garante o ACESSO UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações 

para sua promoção, proteção e recuperação, “in verbis”: “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 
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para sua promoção, proteção e recuperação”. Agindo dessa forma, 

ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou simplesmente 

descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim agir, poderá 

incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do 

Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 

319 do Código Penal. Registre-se que a execução da decisão concessiva 

da antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo 

certo que “o não atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado 

renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE à análise do pleito de bloqueio de ID. 

Num. 13859389 - Pág. 1 a 5, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por 

meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou 

quem as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar 

IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os 

RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas 

SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA 

na hipótese do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do 

descumprimento ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – 

CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como 

mandado. IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, 

AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes 

autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000264-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDEBORA ROMERO DE LUCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000264-45.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANDEBORA ROMERO DE 

LUCIA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que, não obstante 

INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, 

ressaltando que trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA, por meio da qual a Parte 

Requerente objetiva a “CIRURGIA PARA RETIRADA DE HÉRNIA 

ABDOMINAL”. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela ausência da 

cirurgia, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO 

GROSSO, devendo ser efetivado no VALOR do único ORÇAMENTO 

acostado, tendo em vista que se trata do mesmo prestador que realizou a 

cirurgia gastroplastia, qual seja, “FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO”, juntado ao ID. Num. 13430744 - 

Pág. 1. Assim, em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em 

apreço, a presente MEDIDA é dotada de CELERIDADE e SENSATEZ, a fim 

de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a 

URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE o respectivo 

PRESTADOR, para que realize o procedimento de “CIRURGIA PARA 

RETIRADA DE HÉRNIA ABDOMINAL”, ressaltando que, APÓS a 

PRESTAÇÃO do SERVIÇO, cabe ao TERCEIRO PARTICULAR/PRESTADOR 

carrear aos autos a DESCRIÇÃO PORMENORIZADA do PROCEDIMENTO e 

apresentar NOTA FISCAL dos HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS 

utilizados na cirurgia, juntamente com o número da conta, para que seja 

feita a LIBERAÇÃO DE VALORES. Obviamente, considera-se como 

BALIZADOR, o ORÇAMENTO previamente APRESENTADO nos autos, ID. 

Num. 13430744 - Pág. 1, mas também há ponderação sobre eventuais 

alterações que podem ocorrer quando da efetivação do(s) serviço(s). 

Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a 

mesma deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em 

casos EXCEPECIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO 

PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em APARTAMENTO, 

SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. IV – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO e ALVARÁ JUDICIAIS. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia 

desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005026-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEINYFER PRISCILA ANASTACIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005026-07.2018.8.11.0015 AUTOR: DIEINYFER PRISCILA ANASTACIO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA proposta por DIEINYFER PRISCILA ANASTACIO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurado Jurídico 

do Município ou pelo Prefeito Municipal. A TUTELA ANTECIPADA foi 

DEFERIDA, ID. Num. 13448063 - Pág. 1 a 4) em 06.06.2018, nos termos 

postulados, contudo, por meio do PETITÓRIO, ID. Num. 13764931 - Pág. 1, 

a parte Autora alega que, em nova avaliação médica, “devido a gravidade 

atual da situação de saúde da mesma, aumentou as aplicações para duas 

vezes ao dia, necessitando assim de 560 aplicações para o tratamento 

total, conforme receituário médico em anexo. A dosagem será de 80mg ao 

dia, sendo uma aplicação pela manhã e outra a tarde”. Vieram-me os autos 

em CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. Imperioso destacar que o PEDIDO 

dos autos é de ASSISTÊNCIA à SAÚDE. A realização do PROCEDIMENTO 

VINDICADO que viabiliza o tratamento é mero MEIO para que se ALCANCE 

o FIM, em si, da postulação judicial, qual seja, o TRATAMENTO de SAÚDE a 

que deve ser submetido o demandante. Bem sintetizou a matéria o Des. 

Irineu Mariani, quando do julgamento dos Embargos de Declaração nº 

70018742635 (TJ-RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de 

Julgamento: 22/12/2011, Segunda Câmara Cível): “(...) Não há confundir 

modificação do pedido com modificação do medicamento. O pedido é de 

assistência à saúde. Este é fixo. Já os meios necessários, ou os 

medicamentos, são variáveis. Se quando ajuizado o processo o 

medicamento necessário era um, e durante a tramitação do processo, por 

inúmeras causas, inclusive evolução ou involução da moléstia, passa a 

ser outro, óbvio que deve ser feita a adequação. Absurdo pensar que a 

parte deve ajuizar outro processo. Por isso, repito, o pedido é de 

assistência à saúde. Não há confundir modificação do pedido com 

modificação do medicamento”. Nesse mesmo sentido é o ENTENDIMENTO 

do E. TJMT: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

TRATAMENTO DE SAÚDE - PRELIMINARES DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO 

APÓS A CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

REJEITADAS - RECURSO IMPROVIDO. Inexiste modificação do pedido 

quando o objeto da ação é tratamento de saúde. O Ministério Público é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 519 de 640



legítimo para ingressar com ação civil pública para defesa de direitos 

individuais indisponíveis (AgR, 22058/2013, DR.SEBASTIAO BARBOSA 

FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2013, Data 

da publicação no DJE 12/04/2013). Além disso, o pleito foi formulado 

ANTES de o feito ser SENTENCIADO e só foi possível porque 

COMPROVADA a necessidade, conforme PRESCRIÇÃO MÉDICA acostada 

em ID. Num. 13836926 - Pág. 1 e, consequentemente, análise por este 

Juízo da viabilidade da alteração, sem, em nenhum momento, subtrair dos 

Requeridos qualquer possibilidade de defesa. “Ex positis”, DEFIRO o 

PLEITO ESTAMPADO no ID. Num. 13764931 - Pág. 1, DETERMINANDO aos 

Requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

DISPONIBILIZEM IMEDIATAMENTE, em sede de TUTELA ANTECIPADA, à 

parte Requerente o medicamento “ENOXAPARINA, 40MG, 60 (sessenta) 

unidades/mês”, conforme Receituário Médico acostado no ID. Num. 

13836926 - Pág. 1, bem como DEFIRO, como ADITAMENTO dos PEDIDOS 

de MÉRITO, a presente postulação. Para tanto, NOTIFIQUEM-SE o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, 

GEMEX e COREG, todos da SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP para o devido 

cumprimento desta decisão. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com 

urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003901-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARTINEZ PEREIRA SOARES MALTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. O pedido de REVELIA formulado pela parte Requerente não 

prospera. Compulsando os autos verifica-se que houve a designação de 

audiência de conciliação para o dia 04.06.2018 (segunda-feira), às 

08h15min; contudo, conforme AR juntado aos autos (id nº 13782883) a 

parte Requerida foi citada, em Londrina/PR, no dia 01.06.2018 

(sexta-feira). Sobre o tema dispõe a Súmula 19 da Turma Recursal do 

TJMT, disponibilizada no DJe nº 10113, pág. 135, publicado em 02.10.2017: 

O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito horas). Diante do exposto, 

visando evitar o cerceamento de defesa, DESIGNE-SE nova audiência de 

conciliação, conforme pauta deste Juízo, intimando-se as partes, através 

de seus patronos habilitados. Por oportuno, determino que a Secretaria 

deste Juízo, proceda com a HABILITAÇÃO nos autos do Dr. FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR, OAB/MT nº 11.264, patrono da parte 

Requerida. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002397-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA QUEIROZ DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA OAB - MT18011/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA PINTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUAN SILVA SANTOS OAB - MT23332/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002397-94.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSEFA QUEIROZ DA COSTA 

EXECUTADO: LUIZ PEREIRA PINTO Vistos, etc. I – Pelo petitório de ID. 

13058163, a parte exequente informa o montante atualizado do débito 

exequendo, sem, contudo, indicar o meio de prosseguimento da presente 

“executio”, embora intimado para requerer o que de direito; II – À vista 

disso, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

ESPECIFIQUE o meio pelo qual pretende a satisfação do crédito, objeto dos 

autos, sob pena de preclusão e arquivamento dos autos no estado em que 

se encontra; III – Após, concluso 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: 1011588-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES MICKAEL ALGAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (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: 

1011588-66.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JAMES MICKAEL ALGAYER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença (ID 13570507), INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação 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. III - Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010602-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PASQUAL VINAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA SILVA APINAGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010602-27.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CEZAR PASQUAL VINAGA 

EXECUTADO: SILVANIA SILVA APINAGES Vistos, etc. Compulsando 

detidamente os autos, verifico através do ID. 11170559 que restou 

frutífera a busca de bens do executado pelo sistema RENAJUD. Sendo 

assim, DECIDO: I – Em atenção ao postulado de ID. 13310549, tenho por 

bem consignar que a PENHORA de veículos automotores se efetiva com a 

localização do bem, para fins de atestar que o mesmo encontra-se na 

posse do executado, e ainda, visando a avaliação e intimação, com fito de 

lavrar o respectivo TERMO NOS AUTOS, instrumento que FORMALIZA 

essa modalidade de penhora, consoante disposto no art. 845, §1º, do 

CPC/15. Ao passo que, o extrato obtido via RENAJUD apenas atesta a 

existência do bem, uma vez que sem a localização do mesmo, a eventual 

alienação se torna impossível, tornando-se inábil para os fins que se 

destina, qual seja, satisfação do débito exequendo. Com efeito, DEFIRO o 

petitório de ID. 13310549 e sendo assim, INTIME-SE o EXECUTADO para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, INDIQUE nos autos a LOCALIZAÇÃO do 

veículo indicado em extrato de ID. 11170559, ou, eventuais bens passíveis 

de penhora para fins de garantia do Juízo, sob pena de incorrer em multa 

no percentual de 20%, consoante disposto no art. 774, V, Parágrafo 

único, do CPC/15. Ultrapassado o prazo alhures, com ou sem 
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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 da execução, sob pena de extinção e 

arquivamento. 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: 1002233-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERMINO DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Certidão do Trânsito em Julgado Certifico e 

dou fé, que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. SINOP, 

29 de junho de 2018 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS VILACA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010092-14.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FABRICIO DE SOUZA 

CARVALHO REQUERIDO: DIMAS VILACA DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIA 

BENEDITA VILACA DE OLIVEIRA, TRANS VILACA LTDA - ME Vistos, etc. 

1. De proêmio, DETERMINO que a Secretaria da Vara CERTIFIQUE o 

trânsito julgado da sentença/acórdão. 2. Após, em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante do débito acrescido de 

multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTINAÇÃO e 

CITAÇÃO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005089-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA ROSA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005089-66.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LURDES ELIANE DAL ZOT 

REQUERIDO: JOSE FERREIRA ROSA NETO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança, objetivando o pagamento de cheque emitido pelo requerido e 

não pago, sendo que consta como praça de pagamento e endereço do 

requerido a cidade de Cuiabá/MT DECIDO. De acordo com a regra do art. 

4º, incisos I e II, da Lei 9.099/95, o juízo competente para a análise do litígio 

é o domicílio do réu ou, a critério do autor, o local em que o réu exerce 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório bem como o foro do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita. Ainda, o inciso III dispõe que será 

competente o domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. Conforme se verifica nos autos, 

o cheque objeto da presente demanda tem como praça de pagamento a 

cidade de Cuiabá/MT, ou seja, a obrigação deve ser satisfeita em 

Cuiabá/MT, razão pela qual o foro competente é o da Comarca de 

Cuiabá/MT. Em razão disso, o Juizado Especial Cível dessa Comarca é 

incompetente para conhecer e julgar a presente ação, nos termos do 

artigo 4º, Inciso II, da Lei 9.099/95, porquanto o artigo supracitado aduz 

que o local em que a obrigação deve ser satisfeita é o competente. Insta 

destacar que a incompetência territorial não determina a remessa da 

reclamação ao juízo competente, mas sim a extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, conforme a disposição contida no artigo 51, inciso III, 

da referida Lei. Ante o exposto, com fundamento no art. 51, inciso III, da 

Lei n. 9.099/95, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, face à incompetência deste Juízo, forte na regra do art. 4º, inciso 

II, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 29 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011500-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

IZAQUE PONCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011500-40.2016.8.11.0015 REQUERENTE: IZAQUE PONCIANO DA SILVA, 

ELIZABETE ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. O deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. 

MÉRITO Aduz os Requerentes que no ano de 2008 emitiram dois cheques 

e que somente após passados 08 (oito) anos, os cheques foram 

apresentados à Reclamada, que os devolveram pela “alínea 11”, 

incluindo-os no cadastro de inadimplentes, SERASA. Os Reclamantes 

pleitearam a concessão da tutela antecipada sob o argumento de que os 

mesmos encontravam-se prescritos. A liminar foi deferida (id. 2249325). A 

requerida em sua defesa afirma que, não praticou nenhum ato ilícito, bem 

como a impertinência na condenação em dano moral, requerendo ao final a 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem, a empresa requerida, como 

prestadora de serviço, possui responsabilidade em face dos serviços 

ofertados competindo a garantia da disponibilidade. Outrossim, a 

responsabilidade da parte requerida restou evidente, eis que apesar de 

informar que não praticou qualquer ilícito, não se desincumbiu do ônus da 

prova que lhe competia. Patente, portanto, que ocorreu falha na prestação 

de serviço da parte Reclamada, isto porque os cheques estão 

visivelmente com as datas rasuradas, o que evidenciam que foram 

alteradas e que deveria ser prontamente rejeitados pela Reclamada, 

evitando assim maiores dissabores aos Reclamantes. Definido isso, resta 

apreciar o pedido atinente à reparação dos danos morais. A indenização 

por danos morais demanda, pela peculiaridade do caso concreto, a análise 

cautelosa das nuances da lide. Nos termos da petição inicial, a mácula 

moral teria por gênese a própria ofensa, decorrente da gravidade do ilícito 

em si, eis que os Reclamantes acabaram experimentando angústias e 

sentimentos negativos. O dano moral pressupõe abalo acentuado no 
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patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da 

personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas 

em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação 

efetiva da indústria do dano moral. Nesse passo, a recalcitrância na 

resolução da pendência redimensionou o fato, gerando a efetiva mácula 

moral. Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil restam 

indubitavelmente configurados, tendo em vista que houve falha na 

prestação do serviço, inobservância dos deveres contratuais e legais, 

além da conduta omissiva ilícita da reclamada que incluiu indevidamente os 

nomes dos Reclamantes no SERASA. Com isso, o dano moral está 

consubstanciado na insatisfação pessoal e nos incômodos decorrentes 

das providências notoriamente dificultosas para o restabelecimento do 

direito. A fixação do dano moral deve ser norteado pelos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese vertente, a repercussão 

dos fatos na esfera psíquica da requerente pode ser considerada 

moderada, se comparada a outras adversidades. Assim, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 

(Cinco mil reais). Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelos 

Reclamantes em desfavor da Reclamada para declara a inexistência de 

débitos e: I) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (Cinco 

mil reais) a título de danos morais corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da citação. II) CONFIRMAR A LIMINAR 

PARA DETERMINAR a exclusão dos nomes dos Reclamantes, em 

definitivo, dos órgãos de proteção ao crédito; Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012323-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON VANDER FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007426-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANEISE MARTINI PENIANI CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT0017575A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007426-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JANEISE MARTINI PENIANI 

CRESTANI REQUERIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A 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, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUANDERSON DANIEL MEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001053-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RUANDERSON DANIEL 

MEYER REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 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, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010262-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO FREO (REQUERENTE)

AERONOP ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMAR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010262-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OTAVIO FREO, AERONOP 

ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDEMAR ALVES 

DA SILVA 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, 29 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-31.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO)

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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IVANILDO R VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE TAVARES DOS REIS OAB - SP267088 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que, no prazo de 05 dias, proceda a retirada da carta de adjudicação 

nesta Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006403-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006737-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE ARAUJO (EXECUTADO)

OTACILIA MARIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003879-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE BECKER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000795-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BORDIGNON DIAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011650-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN H MIYAZAWA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOLUCOES - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA FIGUEIREDO OAB - PR0079984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA LOURENCO SANTOS (EXECUTADO)

LUCIENE LOURENCO ALIONCO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012094-25.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOPECAS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI OAB - MT0013297S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JOANELLA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012094-25.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: SINOPECAS RETIFICA DE 

MOTORES LTDA - EPP EXECUTADO: TRANSPORTES JOANELLA LTDA - 

ME Vistos, etc. CUMPRA-SE a decisão já proferida em Id. 2031867, com a 

máxima urgência. Após, ARQUIVEM-SE o feito com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. SINOP, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013020-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MENEZES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013020-35.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JANAINA MENEZES SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I - INTIME-SE a exequente/embargada para MANIFESTAR, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA oposta em ID. 13239581, sob pena de preclusão; II – Decorrido 

o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012613-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR DALL AGNOL LAMERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012613-29.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOCEMAR DALL AGNOL 

LAMERA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. CUMPRA-SE a 

decisão já proferida em Id. 4681359, expedindo-se alvará para restituição 

em favor da requerida do valor depositado em mov. id n° 2605386 (R$ 

979,21 e acréscimos). Após, ARQUIVEM-SE o feito com as baixas e 
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anotações de estilo. Às providências. SINOP, 29 de junho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004931-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004931-74.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: MAURO SERGIO ARAUJO Vistos, etc. I - 

Considerando que nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o pleito autoral, 

considerando que restaram infrutíferas as demais tentativas de citação do 

requerido; II – À vista disso, CITE-SE o requerido VIA TELEFONE, nos 

números indicados pelo autor em ID. 13890978 para comparecimento à 

audiência de conciliação previamente designada para o dia 09/08/2018 às 

09h30min, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada; III – Restando infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE a 

requerente a fim de que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção; Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. SINOP, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010674-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO)

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR RICARDO FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010674-14.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: DAVI DE PAULA LEITE 

EXECUTADO: VILMAR RICARDO FERNANDES Vistos, etc. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que o “decisum” de ID. 9177211 manteve a 

restrição de venda do caminhão anotado junto ao DETRAN e que apesar 

da penhora realizada sobre o bem (ID. 4651763), o executado 

desmanchou o veículo, conforme fotos colacionada aos autos (ID. 

11271886). Ademais, a certidão de ID. 11539208 ratifica o fato. Dessa 

forma, o exequente através do petitório de ID. 11732269 postula pela 

condenação do executado por ato atentatório à dignidade da justiça, bem 

como pugna por complementação de penhora para a satisfação do débito 

exequendo. Com efeito, diante das circunstâncias fáticas, DECIDO: I - 

APLICO MULTA DE 10% do valor atualizado do débito (ID. 13542911), ao 

EXECUTADO, pois incidiu em ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

de rigor a imposição desta penalidade, nos termos do artigo 774, inciso I 

do Código de Processo Civil; II – No que tange ao pleito de 

complementação de penhora de ID. 13608290 POSTERGO SUA ANÁLISE 

quando do retorno do mandado de constatação e demais informações, 

consoante determinado no item II do “decisum” de ID. 13530189. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004936-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INEZ BARROS DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004936-96.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: MARIA INEZ BARROS DE OLIVEIRA PEREIRA 

Vistos, etc. I - Considerando que nos Juizados Especiais o processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o 

pleito autoral, considerando que restaram infrutíferas as demais tentativas 

de citação do requerido; II – À vista disso, CITE-SE o requerido VIA 

TELEFONE, nos números indicados pelo autor em ID. 13892554 para 

comparecimento à audiência de conciliação previamente designada para o 

dia 09/08/2018 às 13h15min, fazendo constar as advertências legais em 

caso de falta injustificada; III – Restando infrutífera a diligência alhures, 

INTIME-SE a requerente a fim de que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira 

o que entender de direito, sob pena de extinção; Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. SINOP, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000476-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO DA SILVA 00106813102 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006544-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO WANDERSON SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1006544-66.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ROGER FERNANDES 

REQUERIDO: FRANCISCO WANDERSON SOARES DE LIMA Vistos, etc. 1. 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006544-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO WANDERSON SOARES DE LIMA (REQUERIDO)
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Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013008-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013008-09.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Em atenção aos 

Embargos de Declaração opostos pelo requerente em Mov. 13837609, 

INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

querendo, se manifeste quanto a tese ventilada pelo embargante, sob 

pena de PRECLUSÃO, nos termos do art. 1.023, parágrafo segundo, do 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); Ultrapassado o aludido prazo, 

com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos 

p a r a  j u l g a m e n t o .  I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e  c o m o 

MANDADO/CARTAPRECATÓRIA/OFÍCIO. Às providências. SINOP, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006544-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO WANDERSON SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011457-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BENEDITO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL PEDRO SURDI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002313-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SHIPITOWSKI DE PINHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003961-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004303-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004303-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VILSON BORGES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. EXPEÇA-SE ALVARÁ 

para levantamento do montante INCONTROVERSO, depositado pelo 

executado em mov. n.º 12615214 dos autos, PROCEDA-SE com a 

liberação em favor do exequente; INTIME-SE a parte executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na 

Conta Única do tribunal, isto em favor 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, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012337-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR RAMOS ROZO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000107-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO VALOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DE QUADROS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 
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Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012636-43.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA REGINA DA SILVA DUMER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010777-55.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRES BENETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY BRITES JUNIOR OAB - MS0018646A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DAMIANI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEILOR JOSE DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA RAMOS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001222-02.2016.8.11.0015 REQUERENTE: NEILOR JOSE DE CAMARGO 

REQUERIDO: ZILMA RAMOS DA SILVA - ME Vistos, etc. A parte 

exequente requer a substituição do polo passivo pelo Espólio de ZILMA 

RAMOS DA SILVA – ME; Com efeito, DECIDO: 1- De início, INTIME-SE a 

parte autora para juntar aos autos certidão de óbito da executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 2. Após a diligência acima, SUSPENDA-SE O 

PROCESSO, nos termos do artigo 313 § 2.º do NCPC, pelo prazo de 03 

meses. 3. Intime-se o autor para promover a citação do espólio, no prazo 

de 02 (dois) meses, conforme o artigo 313, §2.º, inciso I do NCPC. 3. 

Expeça- se carta de sentença para fins de habilitação de crédito junto ao 

processo de inventário. Serve a presente decisão, como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/CARTA 

PRECATÓRIA. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEILOR JOSE DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA RAMOS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ALVES CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE DA SILVA JARA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000503-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FATIMA ZANIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS MORAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO HOFFMANN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO COSTA (REQUERENTE)
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REINI JOSE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

JUCIMAR TALASKA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003062-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL LUIZ RODRIGUES TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(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: 

1003062-47.2016.8.11.0015. REQUERENTE: WENDEL LUIZ RODRIGUES 

TEODORO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A 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, 29 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. A Requerida aponta que foram 

realizados os procedimentos corretos para apuração da irregularidade, 

sendo devidos os valores, de acordo com a legislação pertinente. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ademais, o consumidor foi notificado da data da 

realização da perícia, podendo acompanha-la pessoalmente ou por meio 

de representante legal. Inobstante, a ausência de comprovação da autoria 

da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a resolução 

da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora responsável pela 

manipulação do medidor, dela beneficiou-se. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE 

ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE NÁO HOUVESSE A FRAUDE 

HAVERIA A RESPONSABILIDADE - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO CONSUMO -CONFIGURADO - 

OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO 

DE ENERGIA - RECONVENÇAO PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE FATURAS COMPLEMENTARES 

REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS EM RAZÃO DA 

IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE ERRO 

NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE PAGAMENTO DOS 

VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 12ª 

C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim Acacio de Moura e Costa 

- Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a recuperação de 

consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no medidor, uma vez que o 

consumidor foi beneficiado pela medição a menor. O que não pode ocorrer 

é o corte de energia em razão do eventual inadimplemento dos valores 

apurados pela concessionária de energia por tratar-se de débitos 

pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002089-24.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 diante de cessão de crédito realizada e, 

ainda, que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. Passo a análise do mérito. É incontroverso nos autos que autor 

fora negativado por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002621-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LAUTERIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 528 de 640



(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 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. 

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: 1004858-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DANIELA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, 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: 1004852-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO SEBASTIAO (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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MARINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IGOR MARINELLO em 

face de BANCO BRADESCO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto a existência de responsabilidade civil da parte Requerida por 

alegada inclusão indevida em cadastro de inadimplentes; bem como 

existência de relação jurídica entre as partes. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Uma vez que a parte Requerente imputa fato negativo – desconhecimento 

da origem do débito – em atenção ao disposto no art. 6º, VIII, CDC, impõe a 

inversão do ônus da prova em seu favor, cabendo assim a parte 

Requerida o dever de trazer aos autos prova da referida origem do débito; 

o que não o fez. O extrato do SPC anexado aos autos (id nº 11306655) 

permite inferir que referido débito seria oriundo de inadimplência de cartão 

de crédito. Desta forma, bastaria a parte Requerida trazer aos autos 

demonstrativo da referida fatura, eis que em nenhum momento a parte 

Requerente nega a existência de relação jurídica, mas tão somente 

afirmou não possuir débitos. Não há que se falar em INÉPCIA da PETIÇÃO 

INICIAL, posto que suscitando a existência de outras negativações a parte 

Requerida, ao também possuir acesso ao sistema de consulta do 

SPC/SERASA/SCPC poderia ter trazido aos autos referida prova visando 

embasar sua tese. Inaplicável ainda a Súmula 385, STJ uma vez que a 

negativação discutida nestes autos é a mais antiga. Contudo, uma vez 

existente negativações posteriores, da qual a parte Requerente não 

compra estarem sendo discutidas em Juízo, impõe-se a redução do 

“quantum” indenizatório, pois enseja a presunção de regularidade. E, nesta 

senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a 

regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição 

indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano 

moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos 

em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como 

considerando que esta ostenta inscrições posteriores em seu nome da 

qual não demonstrou que exista discussão judicial sobre. Neste ponto 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 

385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

[…] Outrossim, a existência de outros apontamentos negativos em nome 

do consumidor não tem o condão de afastar o direito à indenização por 

dano moral, repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. 

[…](TJRS, Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso) Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA 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 

discutidos nos presentes autos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSON ROBERTO VIEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. De plano, rejeito a preliminar de 

necessidade de perícia, eis que é possível decidir o feito de acordo com 

as provas documentais coligidas aos autos. Passo ao exame do mérito. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida, conforme extrato do anexado aos autos. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço fato 

gerador da dívida através da juntada da ficha de adesão devidamente 

assinada pelo autor ao cartão BRASIL CARD. A, que possui convênios 

com vários estabelecimentos (id. 12493136), sendo que usou o cartão de 

nº 6059.1901.4683.5018, no estabelecimento comercial conveniado a 

Empresa Requerida: REDE MAISBRASIL - CONFIANCA SINOP. Neste 

particular, demonstrou a ré que o autor comprova mercadorias com o 

cartão de forma parcelada e que não há prova da quitação da parcela 

inscrita no SPC/SERASA, ressaindo dos autos que os documentos e 

alegações contidos na defesa sequer foram impugnados pela parte 

promovente. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

existência e licitude da dívida inscrita no SPC/SERASA, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta linha, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora foi 

devida. Assim, não há se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve 

ser analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este 

Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 
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má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto 

porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância 

de má fé no equivalente a 5% do valor da causa a ser revertido em favor 

da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, 

bem como condeno ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos 

do art. 85, §2°, CPC. Revogo os benefícios da justiça gratuita. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008979-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO AUGUSTO VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008979-13.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MAURO AUGUSTO VILAS 

BOAS REQUERIDO: J C DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei 9.099/95 uma vez que devidamente citadas não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 10308669). 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$ 1.802,58 (um e oitocentos e dois reais e 

cinquenta e oito 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. SINOP, 28 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013354-06.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO MADALOZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO OAB - MT0014415A (ADVOGADO)

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO OAB - MT0013941A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLACIDIO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013354-06.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ARLINDO MADALOZZO 

EXECUTADO: PLACIDIO ALVES DOS SANTOS Vistos, etc. Extrai-se dos 

autos, que o requerente manteve-se inerte em relação à decisão de ID. 

5521852. O feito se encontra paralisado por desídia da parte reclamante 

por mais de 30 dias, de forma que devida é a extinção do processo. 

Desse modo, julga-se extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, 

na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil. 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. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. SINOP, 29 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010827-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SALETE FRUETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (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 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por REJANE SALETE FRUETT em face 

de LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE referente aos títulos de 

crédito nº 900113, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) vencido em 

20.08.2016; nº 900117, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) vencido em 

20.12.2016 e nº 900118, R$ 8.000,00 (oito mil reais) vencido em 

20.01.2017 conforme id nº 9924863. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A 

PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE ATIVA deve ser acolhida em parte. 

Compulsando os títulos de crédito (id nº 9924863) verifica-se que apenas 

o primeiro, nº 900113, encontra-se nominal à parte Requerente; sendo os 

demais, nominais à terceiros. Quanto a existência de aludido endosso este 

não se verifica, pois referidos títulos de crédito - 900117 e 900118 - em 

seus versos, consta apenas marcas de caneta, possivelmente uma 

assinatura, sem contudo permitir inferir que, de fato, pertença à pessoa de 

FABIO ROBERTO, quer seja pela ausência de nome legível, quer seja pela 

ausência das informações usais como número de um documento de 

identificação e/ou telefone. Neste sentido destaca-se: AÇÃO DE 

COBRANÇA. CHEQUE EMITIDO DE FORMA NOMINAL A TERCEIRO. 

PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE 

DE IDENTIFICAR A ASSINATURA APOSTA NO VERSO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007493976, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

29/03/2018 - grifo nosso). Ao credor de um cheque a Lei nº 7.357/85 

dispõe em seu art. 59 a possibilidade de ajuizamento da respectiva 

Execução Extrajudicial, no prazo de 06 (seis) meses a contar da data de 

expiração para apresentação do título; ainda, faculta a este credor, nos 

termos do art. 61, o ajuizamento de Ação de Locupletamento Ilícito, no 

prazo de dois anos, após findo o prazo previsto no art. 59. Por fim, ainda é 

facultado ao credor optar pela Ação de Cobrança ou pela Ação Monitória, 

sendo esta última inadmissível nos Juizados Especiais. A mais sensível 

diferença entre os procedimentos previstos na Lei do Cheque daquele 

previsto no Código de Processo Civil, é a possibilidade da discussão da 

causa debendi, nesta última e inexistente naquelas. No presente caso, a 

demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional de dois anos, eis que 

os títulos de crédito venceram, respectivamente, 20.08.2016, 20.12.2016 e 
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20.01.2017, sendo a demanda distribuída em 19.09.2017. Em atenção ao 

Princípio da Fungibilidade e em atenção aos critério de celeridade e 

economia processual norteadores dos Juizados Especiais, recebo o 

presente feito como sendo Ação de Locupletamento Ilícito e neste 

diapasão desnecessária a demonstração da causa debendi. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a 

importância original total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente 

atualizados pelo INPC e incidência de juros legais, ambos a partir da data 

do vencimento, 20.08.2016, 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: 1004595-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYANNE DUARTE ARAUJO BASTOS OAB - 009.511.551-05 

(REPRESENTANTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 

por NATHALIA ARAUJO BASTOS em face de UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. 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 a parte Requerente 

trata-se de menor impúbere, no ato representada por sua genitora, 

KELLYANE DUARTE ARAÚJO BASTOS; contudo, o Juizado Especial Cível 

é incompetente 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. Diante do exposto, conheço 

de ofício da ILEGITIMIDADE ATIVA e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO a presente demanda com fulcro no art. 51. IV da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004958-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS ROCHA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada, no momento da distribuição. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010865-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M F COUTINHO COMERCIO DE BEBIDAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por VONEI BARP SERVICOS - EPP em 

face de M F COUTINHO COMERCIO DE BEBIDAS – ME referente à OS Nº 

1084, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) vencida em 18.08.2013. 

Em sua defesa a parte Requerida negou a existência da prestação de 

serviço. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A tese defensiva suscitada pela parte 

Requerida não prospera eis que confronta com as declarações prestadas 

por esta em sede de audiência de conciliação. Conforme verifica-se na ata 

(id nº 10998443) ocorrida em 05.12.2017, o preposto da parte Requerida 

confessou a existência do débito; todavia aduziu pela existência de 

quitação. Não obstante o argumento de extravio do recibo, o ônus em 

demonstrar o pagamento incumbe ao devedor, pois trata-se de fato 

extintito do direito do autor, nos termos do art. 373, II, CPC. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. CONSUMO COMPROVADO. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. REGULARIDADE DOS DÉBITOS 

COMPROVADA. INSCRIÇÃO NEGATIVA DEVIDA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. […] 3. A 

inversão do ônus da prova não afasta a responsabilidade da autora em 

provar minimamente o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se 

desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC, à medida que a 

demandante não juntou nenhum comprovante de pagamento das faturas 

no valor de R$ 79,90, no qual julga o valor devido. 4. Já a ré acostou 

contrato firmado pelas partes, com os valores que deveriam ser pagos 

pela demandante, nas faturas de serviços, bem como listagem detalhada 

da utilização destes (fls. 78 a 125). 5. Assim, resta comprovada a 

regularidade dos débitos e da inscrição negativa. Danos morais 

inocorrentes. 6. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos 

termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007373947, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 28/02/2018 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

Requerida a pagar à parte Requerente a importância original total de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), devidamente atualizados pelo INPC a partir do 

vencimento e incidência de juros legais a partir a 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: 1004319-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO COSTA DA 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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Analisando os autos, verifico que a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, embora anteriormente citada de forma pessoal, 

conforme se extrai do id. 13244505, p. 1 e id. 13301944, p.1, razão pela 

qual decreto a sua revelia. No entanto, no que se refere aos danos 

morais, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

reduzo o montante requerido, conforme a fundamentação que segue: 

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, diante da presunção de veracidade 

das alegações constantes da inicial, bem como da inexistência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da 

parte autora, ratifico a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR inexistente a fatura do 

mês de maio de 2017, no valor de 468,40; b) CONDENAR a requerida em 

obrigação de fazer consistente em readequar a fatura referente ao mês 

de janeiro de 2018, cobrando-se a recuperação de consumo com base 

nos três ciclos completos após a regularização da UC do autor; e, c) 

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Desta forma, 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na forma 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do 

que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após o que, nada 

requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007875-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SOARES VICENTE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por JESSICA SOARES VICENTE DE FREITAS em face de IUNI 

EDUCACIONAL S/A e BANCO DO BRASIL S.A. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a responsabilidade civil das partes Requeridas pela 

inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA da 

segunda parte Requerida, BANCO DO BRASIL S.A, deve ser acolhida. 

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da demanda centra-se na 

inclusão do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes 

promovido pela primeira parte Requerida por débito no valor de R$ 

5.582,90 (cinco mil e quinhentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) 

vencido em 10.07.2014 e incluído em 23.09.2014 (id nº 8346873). Logo, 

evidencia-se a ausência de concorrência da segunda parte Requerida 

para o, em tese, ato ilícito praticado. Ante o acolhimento da preliminar 

supra, as demais preliminares arguidas pela segunda parte Requerida 

restam prejudicadas. Todavia, estas igualmente não comportariam 

acolhimento, vez que não restou demonstrada a existência de 

litispendência, uma vez a divergência entre a causa de pedir destes autos 

e daqueles autos, sobretudo ante a decisão proferida nos autos nº 

0005689-90.2015.4.01.3603 em 26/06/2017 DECLINANDO a competência à 

Justiça Comun Estadual nos seguintes termos: ASSIM DECLINO DA 

COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS FORMULADOS EM FACE DA 

IUNI EDUCACIONAL SA PARA O JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DE 

SINOPMT À SECRETARIA PARA PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS QUANTO 

À EXTRAÇÃO DE CÓPIA DO FEITO E REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE 

DEVE O FEITO PROSSEGUIR QUANTO AO PEDIDO DE FORMALIZAÇÃO 

DO ADITAMENTO 20141 SUSPENSÃO DOS SEMESTRES 20142 A 20152 E 

RETOMADA DO FINANCIAMENTO EM 20161 EM FACE DO FNDE E DO 

BANCO DO BRASIL CITESE O BANCO DO BRASIL INTIMESE O FNDE PARA 

ESCLARECER A ESPÉCIE DE ADITAMENTO A SER UTILIZADO NA 

RETOMADA DO FINANCIAMENTO 20161 SIMPLIFICADO OU NÃO 

SIMPLIFICADO (grifo nosso). Logo, quanto a alegada inscrição indevida 

houve a declinação da competência. Quanto à impugnação à assistência 

judiciária gratuita resta prejudicada em sede de primeira instância ante a 

previsão do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, quanto à primeira parte 

Requerente esta não suscitou questões preliminares em sua defesa. 

Desta forma, ACOLHO a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA da 

segunda parte Requerida, BANCO DO BRASIL S.A, e por não vislumbrar 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Quanto ao mérito o 

pedido autoral comporta acolhimento. A inscrição em cadastro de 

inadimplentes restou comprovada através do Extrato emitido pelo CDL local 

e anexado aos autos (id nº 8346873 ). Neste sentido, incumbia à parte 

Requerida demonstrar a origem do débito; porém, esta limitou-se a arguir 

pela inexistência de inscrição e ausência de danos morais; bem como não 

suscitou qualquer correlação entre a referida negativação e eventual 

débito advindo do FIES. 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, ACOLHO a ILEGITIMIDADE PASSIVA da 

parte BANCO DO BRASIL S.A, para JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO a presente demanda com fulcro no art. 51. IV da Lei nº 

9.099/95 quanto a esta, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial, em face da parte Requerida, IUNI 

EDUCACIONAL S/A, para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida 

no id nº 9125417; 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 
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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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013196-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA SOARES SIQUEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA OAB - PR53585 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO LEOPOLDINO DA CRUZ (REQUERIDO)

SANDRA APARECIDA DA SILVA 81152230930 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA das partes Requeridas, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 uma vez que devidamente citada (id 

nº 13158022), não compareceram à audiência de conciliação (id nº 

13254608). 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$ 

6.183,00 (seis mil cento e oitenta e três reais), devidamente atualizado 

pelo INPC e juros legais fixados em 1% ao mês a partir dos respectivos 

vencimentos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011447-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SUZANE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672 

(ADVOGADO)

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por 

QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA suscitando OMISSÃO 

da sentença proferida no id nº 12650866 em relação à quantificação do 

dano moral. 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 a 

sentença proferida foi clara e devidamente fundamenta. Verifica-se que a 

parte Embargante, ao nomear sua peça de Embargos de Declaração, em 

verdade busca rediscutir o mérito visando afastar a condenação em 

danos morais. Pois conforme a tese embargante, em tese não teria sido 

especificada a forma de quantificar o dano moral postulado pela parte 

Requerente, motivo pelo qual, conforme se extrai do pedido recursal, 

deveria a condenação em danos morais ser afastada. Ora, conforme dito, 

denota-se que apesar da aparente intenção de omissão, a parte 

Embargante busca a alteração da sentença. Não incidindo qualquer 

hipótese prevista no art. 1.022, CPC, mas sim tendo a nítida de finalidade 

de reanálise do mérito, devem ser rejeitados o presente recurso, isto pois, 

conforme pacífico em sede jurisprudencial, a presente via não é a 

adequada. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EMBARGANTE/AUTOR OBJETIVA SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO 

ACÓRDÃO – ALEGA QUE A RECLAMADA DEIXOU DE COMPROVAR A 

EXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO. 1. O 

cabimento dos embargos de declaração está restrito ao disposto no art. 

48 da Lei n. 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo 

vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. 2. Contudo, insatisfeito, 

o Embargante aduz que o acórdão foi contraditório, o que não vale 

prosperar, notadamente quando foi analisado minuciosamente todo o 

conjunto de provas carreado aos autos, sendo certo que foram expostos, 

de forma fundamentada, os motivos que ensejaram a reforma da sentença 

de piso. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

172275820168110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

22/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018 - grifo nosso). 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: 1000995-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI AMELIA DA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por NELCI AMELIA DA SILVA MATOS 

em face de UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO. A controvérsia do autos cinge-se quanto a inscrição 

do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes por débito no 

valor de R$ 241,64 vencido em 25.06.2013 e inserido em 17.10.2013. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Inicialmente se observa que a existência de relação 

jurídica prévia entre as partes é fato incontroverso sendo que a própria 

parte Requerente afirmou que solicitou o cancelamento do plano de saúde. 

Pois bem, nesta esteira de pensamento, incumbia à parte Requerida o 

ônus probatório em demonstrar a origem do débito negativado. Ônus este 

cumprido. Em sua defesa a parte Requerida sustenta e demonstra 

documentalmente a existência de débitos em aberto ante a utilização do 

plano de saúde no mês anterior ao seu pedido de encerramento, o que 

ensejou as faturas para cobrança. Ainda a parte Requerida demonstrou 

que encaminhou via AR notificação extrajudicial à parte Requerente. 

Havendo prova da origem do débito o ônus probatório retorna à parte 

Requerente que deveria demonstrar o adimplemento prévio deste, o que 

não restou comprovado. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação, bem como REVOGO a TUTELA de URGÊNCIA 

concedida no id nº 11771653 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, notificando quando à revogação da decisão que 

havia determinado a baixa da restrição supra do rol de inadimplentes. 

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: 1001992-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POUSADA MINHA LOUCA PAIXAO LTDA - ME (REQUERIDO)

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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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, RODRIGO DE FREITAS SARTORI e BOOKING.COM BRASIL 

SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA, 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; bem como HOMOLOGO a DESISTÊNCIA quanto à 

parte, POUSADA MINHA LOUCA PAIXAO LTDA – ME, e 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. 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: 1001914-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILAINE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002800-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HEINZ WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ANTONIO PAJANOTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por 

VALTER ANTONIO PAJANOTI suscitando OMISSÃO da sentença proferida 

no id nº 11908058 pela ausência de análise da PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA pelo VALOR DA CAUSA. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Verifica 

a ausência de enfrentamento da PRELIMINAR arguida passo a sua análise. 

A parte Embargante, aduziu INCOMPETÊNCIA em razão do VALOR da 

CAUSA, uma vez que em seus pedidos a parte Requerente, ora 

Embargada, postulou pela condenação em danos materiais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) e em danos morais fixados em 40 (quarenta) 

salários mínimos; soma que ultrapassaria o teto previsto no art. 3, I da Lei 

nº 9.099/95. Contudo, a referida preliminar não prospera; pois, conforme 

verifica-se, em sede de impugnação à contestação a parte Requerente 

renunciou ao valor excedente, nos termos do §2º do art. 3º da referida 

Lei. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e 

NEGO-LHES PROVIMENTO, REJEITANDO a PRELIMINAR suscitada e 

mantendo a sentença da forma que fora lançada por seus demais 

fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO LEMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CARLOS ANTONIO 

LEMOS DE ALMEIDA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

existência de responsabilidade civil e dever de indenizar em decorrência 

de alegada inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Ressai dos 

autos que a parte Requerente aduz inexistência de relação jurídica e, por 

consequência, ausência do débito. Por seu turno a parte Requerida aduz 

existência de débito, regularidade da negativação e inexistência de danos 

morais afirmando que o débito originou-se de contrato de cessão de 

crédito junto à instituição financeira credora original, BANCO DO BRASIL 

S.A. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR de CARÊNCIA de AÇÃO 

não prospera, uma vez que a parte Requerida a fundamenta em questões 

de mérito, a saber, ausência de provas do fato constitutivo de seu direito. 

Desta forma, REJEITO a preliminar supra e por não vislumbrar questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Ao contrário do que aduz a parte 

Requerente, a origem do débito restou evidenciada pelas provas 

produzidas nos autos conforme id nº 13555962, no qual o Banco do Brasil 

S/A presta declaração informando que a parte Requerente trata-se de 

correntista da instituição financeira e encontra-se em débito oriundo de 

cartão de crédito. Especificando-se a origem dos débitos permitia-se à 

parte Requerente trazer aos autos comprovante de pagamento, ônus que 

lhe incumbia; pois o ônus em provar o pagamento incumbe ao devedor e 

não a lógica inversa exposta na tese autoral. Frisa-se que a parte 

Requerente não insurgiu-se contra a existência de relação jurídica com o 

BANCO DO BRASIL, nem trouxe aos autos prova do adimplemento quanto 

ao aludido cheque especial ou das faturas de seu cartão de crédito. 

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé não vislumbra-se 

sua aplicação eis que em nenhum momento a parte Requerente negou a 

existência de vínculo jurídico com o BANCO DO BRASIL. Existindo prova 

da origem e existência dos débitos, bem como ausente prova de seu 

adimplemento, não prosperam os pedidos autorais. 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. 

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: 8011146-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR VEIGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONISETE PABLO SOUZA OAB - MT0015083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011146-15.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VALDEMAR VEIGA DA SILVA 

REQUERIDO: TECNOLOGIA BANCARIA 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 

11434119 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, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001896-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MACHADO DA SILVA (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:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001896-77.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JONAS MACHADO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 11272510 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, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004302-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLADES RIBEIRO MUELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

1004302-37.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GLADES RIBEIRO MUELLER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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 

12528952 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, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO OAB - MT13332/O-O (ADVOGADO)

JUCELENE APARECIDA DE BRITO OAB - MT20270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

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: 

1001214-25.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS INACIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA 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 11800369 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, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012639-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 

8012639-27.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ERNANDES SILVA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 

13093500 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, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010645-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ANDERLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO 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 SENTENÇA Processo: 

1010645-49.2017.8.11.0015. REQUERENTE: NELSON ANDERLE 

REQUERIDO: VIA VAREJO 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 13413247 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, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KETELLIN CRISTINA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001821-38.2016.8.11.0015. REQUERENTE: KETELLIN CRISTINA 

VALENTIM 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 11022703 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013356-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013356-39.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA ALVES 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 

11773458 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 
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competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor da exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011461-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE ANDRYELLI CAMARGO NETO SOARES (REQUERENTE)

JORGE HEITOR CAMARGO NETO SOARES (REQUERENTE)

ADRIANA APARECIDA CAMARGO NETO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (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: 

1011461-31.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA 

CAMARGO NETO SOARES, JAYNE ANDRYELLI CAMARGO NETO 

SOARES, JORGE HEITOR CAMARGO NETO SOARES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL 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 12917301 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012907-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012907-81.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO ROSA DIAS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 13630334 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, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004352-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONES MOURA DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004352-63.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCONES MOURA DO 

VALE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 

12974260 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, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151231 Nr: 12339-17.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DA CRUZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLMIR RUBIM - 

OAB:OAB/MT 13.078

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AILTON DA CRUZ DE SOUZA, Cpf: 

36483273991, Rg: 172.058, Filiação: Pedro Pereira de Souza e Maria Jose 

da Cruz de Souza, data de nascimento: 15/05/1961, natural de 

Caçador-SC, convivente, comerciante - destocador autonomo, Telefone 

(66) 9645-3191. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para condenar AILTON DA CRUZ DE SOUZA, brasileiro, convivente, 

comerciante, natural de Caçador/SC, nascido aos 15/05/1961, filho de 

Pedro Pereira de Souza e Maria José da Cruz de Souza, residente e 

domiciliado na Faz. Campinas, Gleba Cruzeiro do Sul, Zona Rural Rio dos 

Peixes, em Tabaporã/MT, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do 

Código Penal.Passo a dosimetria da pena.Em atenção ao disposto no art. 

59 do CP, tenho que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, 

nada tendo que se valorar; o réu é possuidor de bons antecedentes; 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria 

tipicidade; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada se 

tendo a valorar negativamente; não há consequências, tendo em vista que 

a vítima teve seus bens restituídos, não havendo prejuízo. O 

comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.Diante de 

tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos, a qual torno definitiva à mingua de circunstâncias 

atenuantes e/ou agravantes, causas de diminuição e/ou aumento de 

pena.O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em 

conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, devendo ser 

designada oportunamente audiência admonitória para fixação de suas 

condições.Analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado 

preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada 

é inferior a 04 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhes são favoráveis, 

sendo recomendável a substituição em razão das penas restritivas de 

direitos serem adequadas para promover a recuperação do 

condenado.Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade 

por 01 (uma) restritiva de direito, uma consistente na prestação de 

serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo Juízo das 

Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação, nos 

termos do artigo 150, da lei n°7210/84.Condeno o acusado no pagamento 

das custas e despesas processuais.Transitada esta em julgado, 

volvam-me os autos para análise de ocorrência de prescrição.Por fim, 

compulsando os autos verifico a existência de bens que foram 

apreendidos que não foram restituídos (fl. 41), consistentes em 01 (uma) 

camionete L200 Sport 4x4, placa JUK 4674, cor prata, ano/modelo 

2004/2004, 02 (dois) pneus e 02 (duas) rodas para camionete. Assim, nos 

termos do artigo 120 do CPP, defiro a restituição desde que comprovada a 

propriedade.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CÁCIA 

FIGUEIREDO MEDEIROS, digitei.

Sinop, 26 de junho de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 199934 Nr: 2615-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO EDUARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII e art. 702 da CNGC, 

impulsiono estes Autos para intimar o advogado do réu para que 

apresente suas Alegações Finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290632 Nr: 2701-13.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER BECKERT, IZAIAS GOMES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IZAIAS GOMES DO NASCIMENTO, 

Filiação: Lourdes Gomes Nascimento e Manoel Gomes Nascimento, data 

de nascimento: 22/04/1988, brasileiro(a), natural de Cascavél-PR, 

solteiro(a), desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia de fls. 04/05 que os réus FAGNER 

BECKERT e IZAIAS GOMES DO NASCIMENTO, dotados de vontade e 

consciência do caráter ilícito de suas condutas, tentaram SUBTRAIR em 

proveito comum, coisas alheias móveis, sendo incursos no artigo 155,§4°, 

inciso IV, c.c artigo 14, II do Código Penal.

Despacho: Vistos,D.R.ARecebo a denúncia ofertada pelo Ministério 

Público, dando os acusados FAGNER BECKERT e IZAIAS GOMES DO 

NASCIMENTO, como incursos no artigo 155, §4°, inciso IV, c/c artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal.Citem-se os acusados para responderem 

as acusações, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância 

com o art. 396 do Código de Processo Penal. Consigne-se no mandado 

que o oficial de justiça deverá indagar os acusados se estas possuem 

condições financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, 

informá-las-á de que serão assistidas pela Defensoria Pública, que desde 

já nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta no prazo de 

até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.Na resposta, os 

acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito) (art. 401, 

CPP), qualif icando-as e, se necessário, requerer suas 

intimações.Proceda-se a inserção do presente ato no Banco de dados do 

SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme dispõe o item 

7.5.1, IV da CNGC.Outrossim, defiro o requerido no item “b” da Cota 

MinisterialCumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TAYNARA SILVA 

ROCHA, digitei.

Sinop, 25 de abril de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167505 Nr: 2377-96.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 

JOAO GABRIEL DAN LOPES - OAB:15678-O/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS PEREIRA, Cpf: 

02003026126, Filiação: Antonio Pereira e Maria de Lourdes Pereira, data 

de nascimento: 07/09/1971, brasileiro(a), natural de Guaraniaçu-PR, 

convivente, operador de maquinas, Telefone 9977-2102. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR o acusado LUIZ 

CARLOS PEREIRA, vulgo “Paraguai”, brasileiro, convivente, operador de 
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máquinas, natural de Guaraniaçu-PR, filho de Antonio Pereira e Maria de 

Lurdes Pereira, atualmente em lugar incerto, das sanções previstas no 

artigo 303, caput, c.c. art. 298, I, ambos da Lei nº 9.503/97, por cinco 

vezes, na forma do art. 70 do Código Penal.Passo a elaborar a dosimetria 

de penaAnalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

concluo que a culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar. 

Verifico que não registra antecedentes. Não há elementos nos autos para 

perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. Quanto às 

circunstâncias e as consequências do crime, não há nada relevante a se 

considerar. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) 

meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à 

base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.Na segunda 

fase da dosagem, verifico que não há circunstâncias atenuantes. Todavia, 

vislumbra-se a presença da circunstância agravante, prevista no artigo 

298, I, da Lei nº9503/98, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), 

alcançando o patamar de 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) 

dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não vislumbro 

causas de diminuição ou aumento da pena, porém, anoto a presença do 

concurso formal e considerando que ao total foram vitimadas cinco 

pessoas, majoro a pena em ½(metade), tornando-a definitiva em 10 (dez) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa à razão 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos 

fatos.Fixo-lhe o regime aberto para o início de cumprimento da pena, com 

base no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.Condeno o acusado, ainda, à 

suspensão de sua habilitação durante o período de cumprimento da pena. 

Outrossim, tratando-se de crime culposo, mister a substituição em razão 

das penas restritivas de direitos serem adequadas para promover a 

recuperação do condenado.Assim, determino a substituição da pena 

privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente no 

pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo à 

Fundação Livre para Viver – FUNVIDA.Condeno o acusado ao pagamento 

das custas e despesas judiciais.Verifico que não há bens a serem 

destinados nestes autos.Após o trânsito em julgado, voltem-me os autos 

conclusos para apreciação de prescrição da pretensão punitiva 

retroativa.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 11 de maio de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 260809 Nr: 4184-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO MARÇAL DE ASSUNÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 Posto isso, REVOGO as medidas concedidas às fls. 11/12 e JULGO 

EXTINTO este feito.Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações cabíveis.Notifique-se o Ministério 

Público.Intime-se o requerido, por meio de seu advogado 

constituído.Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da 

CNGC/MT.Publique-se. Cumpra-se.Sinop, 19 de fevereiro de 2018.Débora 

Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 232391 Nr: 7096-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DRIELLI DE LIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/18.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD – Código Apolo 232391

Pedido de restituição de objeto apreendido

Vistos.

Trata-se de pedido formulado por Drielli de Lima Rodrigues de restituição 

da Moto Honda CG 125 FAN ES, ano/modelo 2012/2013, cor vermelha, 

placa OBM 6697, Chassi 9C2JC4120DR510775, Renavan 503643939, 

apreendida durante a prisão flagrancial nos autos Código Apolo 232469.

O Ministério Público se manifestou à fl. 36, opinando pelo deferimento do 

pleito, acaso comprovada a propriedade do bem por meio da juntada de 

documento atualizado do bem.

Instada a emendar o pedido inicial, a requerente não foi localizada e o seu 

advogado manteve-se silente (fls. 39, 41 e 45).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese dos fatos. Fundamento e decido.

O pedido foi regularmente processado, com vista ao representante 

ministerial, nos termos do artigo 120, § 3.º, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifico ser o caso de improcedência do pedido, 

haja vista que a requerente não trouxe aos autos documento apto a 

comprovar a propriedade do veículo apreendido.

Vale registrar que foi oportunizado à requerente, a qual foi intimada por 

meio de seu advogado a emendar o pleito inicial, cuja determinação não foi 

atendida.

Ressalto, ainda, que o bem foi apreendido em posse de terceira pessoa 

nos autos Código Apolo 232489 (a propriedade de bens móveis se 

transfere pela tradição) e, embora intimada a emendar a inicial, a 

requerente não juntou documento atualizado do bem, além de ter mudado 

de endereço sem qualquer comunicação.

Assim, existindo dúvidas sobre a propriedade do bem que se pretende 

restituir, INDEFIRO o pleito vertido na exordial.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de vezo.

 Notifique-se o Ministério Público.

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da CNGC/MT.

Publique-se. Cumpra-se.

Sinop, 05 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 235631 Nr: 9190-37.2015.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI - 

OAB:MT - 18.488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD – Código Apolo 235631

Pedido de restituição de objeto apreendido

Vistos.

Trata-se de pedido formulado por Carlos Antonio da Silva de restituição do 

veículo FIAT UNO Electronic, ano/modelo 1995/1995, cor vermelha, placa 

BJO 1958, Chassi 9BD146000S5457426, Renavan 647785757, apreendido 

em poder de Alisson, acusado nos autos Código Apolo 225378.

O Ministério Público se manifestou à fl. 06, opinando pelo indeferimento do 

pleito, pois não comprovada a propriedade do bem.

Instado a emendar o pedido inicial, o requerente não foi localizado e o seu 

advogado manteve-se silente (fls. 09 e 12).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese dos fatos. Fundamento e decido.

O pedido foi regularmente processado, com vista ao representante 

ministerial, nos termos do artigo 120, § 3.º, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifico ser o caso de improcedência do pedido, 

haja vista que o requerente não trouxe aos autos documento apto a 

comprovar a propriedade do veículo apreendido.

Vale registrar que foi oportunizado ao requerente, o qual foi intimado por 

meio de seu advogado, emendar o pleito inicial, cuja determinação não foi 

atendida.
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Ressalto, ainda, que o bem foi apreendido em posse de terceira pessoa 

nos autos Código Apolo 225378 (a propriedade de bens móveis se 

transfere pela tradição) e o requerente não foi localizado para trazer aos 

autos documento atualizado do bem, pois mudou de endereço sem 

comunicar o Juízo (fl. 12).

Assim, existindo dúvidas sobre a propriedade do veículo que se pretende 

restituir, INDEFIRO o pleito vertido na exordial.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de vezo.

 Notifique-se o Ministério Público.

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da CNGC/MT.

Publique-se. Cumpra-se.

Sinop, 11 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.: 297193 Nr: 556-85.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 , INSTAURO INCIDENTE DE EXECUÇÃO em desfavor do reeducando Valter 

Rufino de Souza, para apuração de eventual ocorrência de falta cometida 

pelo mesmo, e, em observância ao disposto no artigo 118, §2º da LEP, e, 

ainda, atento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, designo 

audiência de justificação para o dia 09 de julho de 2018 às 15h15min, com 

a finalidade de oportunizar ao reeducando se justificar.10- Cientifiquem-se 

o Promotor de Justiça e à Defesa, observando que o reeducando possui 

advogado constituído nos autos. 11- Intime-se o reeducando, 

requisitando-o à direção da unidade prisional local. 12- Não obstante, a fim 

de instruir o incidente de reconhecimento de falta grave, oficie-se à 

direção da Penitenciária “Ferrugem” solicitando, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, que encaminhe a este Juízo informações pormenorizadas 

acerca dos fatos narrados no ofício n. 0746/2018/ADM/PFL, bem como 

cópia de eventual cópia do PAD instaurado para apurar a conduta do 

reeducando referente ao fato ocorrido em 05.02.2018, devendo ainda, 

encaminhar cópia do Boletim de Ocorrência n. 208.41762 a fim de instruir 

os autos, fazendo constar no bojo do expediente que a resposta deve ser 

encaminhada, via malote digital ou e-mail a fim de não protelar o andamento 

do feito, tendo em vista que o reeducando já preencheu o requisito 

objetivo para fins de progressão de regime.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 303933 Nr: 10785-03.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIA APARECIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 10785-03.2017.811.0015 Cód. 303933

ESPÉCIE: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): CASSIA APARECIDA RODRIGUES

 INTIMANDO:

 CASSIA APARECIDA RODRIGUES, CPF: 799.355.401-20, RG: 1057447-6 

FILIAÇÃO: ANTONIO JOSÉ RODRIGUES E VALDETE DE ALMEIDA 

RODRIGUES, DATA DE NASCIMENTO: 13.12.1974, BRASILEIRO(A), 

NATURAL DE ALTO PARANÁ-PR, ENDEREÇO: RUA INAJÁS, Nº 208 

BAIRRO: PARQUE DAS ARARAS, CIDADE: SINOP-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO acima qualificado(s) para 

COMPARECER em audiência ADMONITÓRIA que realizar-se-á no dia 22 de 

agosto de 2018; às 14h15min, na Sala de Audiência da Terceira Vara 

Criminal desta Comarca.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição. 1- Em decorrência da 

correição ordinária instaurada por este Juízo, por intermédio da Portaria n. 

002/2018, vieram-me conclusos os presentes autos. 2- Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que o PEP encontra-se em ordem. 3- 

Desta forma, cumpra-se integralmente o que foi determinado na decisão 

proferida em 30.05.2018, acostada à fl. 49, devendo o Sr. Gestor: a- 

Cientificar o Promotor de Justiça e a defesa acerca da audiência de 

justificação designada para o dia 22.08.2018. b- Intimar o reeducando para 

comparecer à solenidade, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias. c- 

Avisar, pelos meios de comunicação local, através do serviço de utilidade 

pública, para que compareça na data e horário da audiência designada por 

este Juízo. 4- Cumprido o item anterior, aguarde-se a realização da 

audiência. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Joanir Costa Leite 

Rondon, Belª Técnica Judiciária, digitei.

Sinop - MT, 29 de junho de 2018.

Cristiano Ribas Bonete

Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 222211 Nr: 981-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE LIMA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO HENRIQUE LIMA GUIMARÃES, 

Rg: 2559651-9, Filiação: Jorge do Nascimento Guimarães e Ivonete Maria 

de Lima, data de nascimento: 21/02/1995, brasileiro(a), natural de São 

José dos Campos-SP, solteiro(a), estudante, Telefone 66-9991-7339. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR o réu PAULO HENRIQUE LIMA GUIMARÃES para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça à esse juízo para informar 

os dados de sua conta bancária para ser procedida a restituição dos 

valores apreendidos à fl. 25.

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Inicialmente, em relação aos 

objetos apreendidos nos autos (fl. 51), consistentes em uma carteira de 

cor marrom e um colar, considerando o lapso temporal transcorrido desde 

a intimação do acusado até a presente data, sem sua manifestação nos 

autos, demonstrando seu vísivel desinteresse em restituí-los, determino a 

suas destruições.No tocante ao celular, também apreendido à fl. 51, 

determino sua doação à Assistência Social Beneficente Evangélica 

(ASBE).Por fim, considerando que o réu não foi devidamente intimado para 

informar os dados da sua conta bancária, tendo em vista que a sentença 

de fls. 88/95 apenas determinou a expedição de alvará para levantamento 

do valor apreendido nos autos, determino a expedição de mandado de 

intimação com a finalidade de cientificar o réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, compareça à esse juízo para informar os dados de sua 

conta bancária para ser procedida a restituição dos valores apreendidos à 

fl. 25.Não sendo o réu localizado no endereço constante nos autos, desde 

já, determino sua intimação via edital.Desde já, na hipótese de não 

comparecimento do acusado no prazo acima assinalado, determino a 

doação do mencionado valor à Assistência Social Beneficente Evangélica 

(ASBE).Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIETTI CARDENA 

MARTINS, digitei.
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Sinop, 26 de junho de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 251049 Nr: 18818-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GÁDA, EPT, DET

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - 

OAB:17.798/ - MT, NILTON CÉSAR PADOVAN (PROMOTOR DE 

JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com efeito, o requerimento de p. 35/38 deve ser acolhido tanto quanto 

possível, na conjuntura equivocada da publicidade já realizada.

Portanto, a respeitar os comandos legais do art. 206 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para que faça a supressão da identificação por 

extenso da criança, substituindo-se apenas pelas iniciais do seu nome. 

Publicação documentada à p. 615, Ed. 9717 de 17 de fevereiro de 2016, 

no Diário da Justiça Eletrônico.

No mais, cabe à peticionante acima mencionada indicar outros locais e 

sites que tal publicação ocorreu para que seja oficiado visando a mesma 

supressão. Pois que, aquela informação à p. 41 , já se encontra suprimida 

no endereço eletrônico informado.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Sinop – MT, 15 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 251048 Nr: 18817-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, AADA, APSD, AAD, EEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - 

OAB:17.798/ - MT, NILTON CÉSAR PADOVAN (PROMOTOR DE 

JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Com efeito, o requerimento de p. 43/46 deve ser acolhido tanto quanto 

possível, na conjuntura equivocada da publicidade já realizada.

Portanto, a respeitar os comandos legais do art. 206 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para que faça a supressão da identificação por 

extenso das crianças, substituindo-se apenas pelas iniciais dos seus 

nomes. Publicação documentada à p. 615, Ed. 9717 de 17 de fevereiro de 

2016, no Diário da Justiça Eletrônico.

No mais, cabe à peticionante acima mencionada indicar outros locais e 

sites que tal publicação ocorreu para que seja oficiado visando a mesma 

supressão. Pois que, aquela informação à p. 49, já se encontra suprimida 

no endereço eletrônico informado.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Sinop – MT, 15 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 251047 Nr: 18816-80.2015.811.0015

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, KKDA, JEM, MICM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - 

OAB:17.798/ - MT, NILTON CÉSAR PADOVAN (PROMOTOR DE 

JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Com efeito, o requerimento de p. 34/37 deve ser acolhido tanto quanto 

possível, na conjuntura equivocada da publicidade já realizada.

Portanto, a respeitar os comandos legais do art. 206 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para que faça a supressão da identificação por 

extenso da criança, substituindo-se apenas pelas iniciais do seu nome. 

Publicação documentada à p. 615, Ed. 9717 de 17 de fevereiro de 2016, 

no Diário da Justiça Eletrônico.

No mais, cabe à peticionante acima mencionada indicar outros locais e 

sites que tal publicação ocorreu para que seja oficiado visando a mesma 

supressão. Pois que, aquela informação à p. 40, já se encontra suprimida 

no endereço eletrônico informado.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Sinop – MT, 15 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 124/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER a servidora ANA PAULA PIRES DE CAMARGO, Analista 

Judiciária, matrícula n. 25.175, lotado na Central de Administração, 34 dias 

de licença saúde, retroativo ao período de 15 de abril a 18 de maio de 

2018, conforme laudo pericial incluso.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 15 de junho de 2018.

JONES GATTASS DIAS

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA N.º 125/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER a servidora LUZINETE ANTONIA PINTO, Técnica 

Judiciária , matrícula n.º 6411, lotada na Secretaria da Vara Especializada 

da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 9 dias de licença 

saúde, retroativo ao período de 19 a 27 de março de 2018, conforme laudo 

pericial incluso.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 18 de maio de 2018.

JONES GATTASS DIAS

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Divisão Administrativa

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2018/DF

O Doutor Jones Gattas Dias, Juiz de Direito e Diretor do Foro, da Comarca 

de Várzea Grande/MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 

artigo 52, inciso XV do COJE,

CONSIDERANDO que a administração pública encontra-se submetida aos 

princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade consagrados no art. 

37, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO, a edição da Resolução nº 83, de 10/06/2009, por parte 

do Conselho Nacional da Justiça, que dispõe sobre a aquisição, locação e 

uso de veículos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro e, em seu artigo 
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17, determina que os tribunais deverão editar normas complementares 

para, dentre outras matérias, a especificação dos procedimentos sobre 

aquisição, alienação, locação, condução, utilização, manutenção e 

controle de veículos da frota oficial;

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentação do uso dos veículos 

oficiais da frota no âmbito do PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO por servidores, magistrados e, ainda, pelo pessoal e empresas 

terceirizados;

CONSIDERANDO, finalmente, que os veículos oficiais serão utilizados tanto 

no deslocamento de autoridades, servidores e no deslocamento de 

servidores/colaboradores da Justiça Comunitária de Várzea Grande, no 

cumprimento de diligências e ocorrências necessárias;

RESOLVE:

Ar. 1º. – COLOCAR o veículo oficial/locado NISSAN MARCH, PLACA OAY 

- 8537, à disposição de LEANDRO BUZZETTI, Agente da Justiça 

Comunitária, no dia 30/06/2018, para uso exclusivo em serviço, com a 

finalidade de participar do Mutirão Rural da Cidadania, na EMEB Elias 

Domingos, das 7h30min às 16h.

 Ar. 2º. – AUTORIZAR que o veículo oficial (NISSAN MARCH, PLACA OAY 

- 8537) seja conduzido por LEANDRO BUZZETTI, Carteira Nacional de 

Habilitação nº 04400451384, categoria B – Várzea Grande–MT.

Os casos omissos, ou que ensejarem dúvidas, deverão ser trazidos ao 

conhecimento do Juiz Diretor do Foro, para orientação.

A presente Ordem de Serviço passará a vigorar a partir desta data, 

ficando revogadas as disposições em contrário.

P.R.I.C.

Várzea Grande, 29 de junho de 2018.

JONES GATTASS DIAs

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003737-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA GONCALVES OAB - MT4533/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. C. (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Designo audiência de Mediação/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º 

do CPC) para o dia 14/08/2018, às 15h00m (horário oficia de MT). II- 

Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer, acompanhado de 

advogado (art. 334, §9º do CPC), bem como para contestar a presente 

ação, em caso de não haver autocomposição (art. 335, I do CPC), no 

prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

mediação/conciliação. III- Cientifique-se a parte requerida que, se assim lhe 

aprouver, deverá expressamente informar em petição o seu desinteresse 

na realização da audiência de mediação, no prazo de 10 de antecedência 

da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, CPC). IV- Saliento 

que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). V- 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, ambos do art. 334, do CPC/2015. VI- 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. VII- Concedo à 

requerente a assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). VIII- 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 325193 Nr: 21581-34.2013.811.0002

 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: MHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSG, MIGDS, JGG, MJG, SRAL, RAG, LG, 

GAGSDR, EDSG, DDFM, EFDM, TDFP, DDFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB, MARCONDES RAÍ NOVACK - OAB:OAB/MT 8.571, 

MAURI BUZINARO - OAB:OAB/SP 110.595, REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552, TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - 

OAB:15783, Thiago Silva Vieira - OAB:mt 18976

 Vistos. A audiência restou prejudicada ante a certidão lavrada as Fls. 503 

noticiando que os advogados dos requeridos- Daniele de Freitas Melo e 

seu marido; Douglas de Freitas Pereira e Thiago de Freitas Pereira não 

foram cientificados para o ato desta audiência de forma que, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13/09/2018 às 13:30 horas 

e determino que sejam todos intimados na pessoa dos respectivos 

advogados. Defiro a juntada do subestabelicimento da Dra. Taina Miranda 

de Alcantara a quem agora, passará a cuidar dos interesses da requerida 

Maria Helena Galiego da Silva, com reservas de poderes. Objetivando 

ainda o prosseguimento do feito e saneando a evitar futuras nulidades 

advindas, de um processo que se arrasta a vários anos, observo a inercia 

das partes requeridas ante a certidão de FLS.(352/353)- Rosa Amábile 

Galiego, Lizangela Galiego, Gabriela Aparecia Galiego Silva do Reis e Elica 

da Silva Galiego, decreto-lhes a revelia ante a suas respectivas inercias já 

que o prozo passou-se a correr após a ultima citação o que determino ao 

Sr. Gestor que seja devidamente certificado. Adote sr. Gestor após as 

providencias pertinentes para a efetiva realização de audiência ora 

designada. Desta audiência saem intimadas as partes e as testemunhas 

presentes . Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 104940 Nr: 1038-20.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARVELINA NERIS DE ASSUNÇÃO 

- OAB:OAB/MT 6464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucelina Freitas Ribeiro 

Def.Pública - OAB:Def. Pública

 Certifico que, diante da diligência negativa (fl. 185/186), intimo a parte 

autora a se manifestar no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 492211 Nr: 9358-10.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSTJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMMT, SAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - 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) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 270427 Nr: 11800-56.2011.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDAN, HJMN, WJAN, DARTILEY MENDES ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS LACERDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANE PAREJA - OAB:4249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10.948/MT, 

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:MT 9.944

 Certifico que, tendo em vista as respostas dos ofícios (fls.88/90), intimo a 

parte Autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 420510 Nr: 4441-15.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSE, EDILMA TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVAG - OAB:

 Certifico que, apresentada contestação, intimo a parte autora a impugnar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 444904 Nr: 9344-60.2016.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA GUIA DE LIMA, ARILCE NEIDE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO JOSÉ DE SOUSA JUNIOR 

- OAB:21623/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a resposta ao Ofício, intimo a parte autora a 

se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 280098 Nr: 23967-08.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, TEREZINHA 

MARQUES DE OLIVEIRA, LOURIVAL CARLOS DE SOUZA, AURÉLIA 

MARQUES DE OLIVEIRA, JOÃO MARQUES DE OLIVEIRA, JOACY 

MARQUES DE OLIVEIRA, BENEDITO MARQUES DE OLIVEIRA, MANOEL 

MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA, 

BERNADETE LOPES DE BARROS OLIVEIRA, GUILHERMINA MARQUES DE 

NASCIMENTO, ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO, APARECIDA 

MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONINHO PALMEIRA DOS SANTOS, JAIR 

MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14970, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo de Suspensão. Pelo exposto, impulsiono o 

autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 417951 Nr: 20959-81.2015.811.0002

 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: AAdA, GdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ALCIO AMORIM DE ARAÚJO e GENNIFFER DE SOUZA LEMES ingressaram 

com pedido consensual de modificação de guarda.

Às fls. 32/32-verso, acordaram o exercício da guarda, visitas e alimentos 

às filhas menores.

O Ministério Público manifestou-se favorável ao acordo entabulado (fls. 

33/34).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

O pedido é pertinente, tendo em vista a transação celebrada pelas partes, 

preservando-se os respectivos interesses.

 Desta forma, Homologo para que surta, seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada às fls. 32/32-verso e, por consequência, resolvo O 

MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso iII, alínea “b” do CPC.

 Notifique-se o representante do Ministério Público.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, razão pela qual, isento 

as partes de custas e honorários.

Transitada em julgado, determino que, após observadas as formalidades 

legais, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 88224 Nr: 9855-44.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASFMAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manuel R. Ortis Júnior - 

OAB:OAB/MT 5246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Cumpra-se a determinação de fl. 172, por edital.

II- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 219406 Nr: 14779-93.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDA.RPSGHVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REVELES GALANTE - 

OAB:Mmt 20.530/O, MARIZETE SANTOS FRANÇA - OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

CUNHA - OAB:12713/MT

 Vistos.

I - Considerando que o autor atingiu a maioridade civil, conforme certidão 

de nascimento de fl. 27, determino que se regularize a representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando nos autos procuração 

ou requerendo o que julgar cabível, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito.

II - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 246192 Nr: 6469-30.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stela Cunha Velter - OAB:4.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Cristina Souza 

Madureiro - OAB:MT 10.353, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT

 Vistos.

 I- Intime-se a parte exequente pessoalmente, para se manifestar sobre a 
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petição do executado de fls. 186 e seguintes, promovendo os atos e 

diligências que lhe incumbe, necessários ao prosseguimento do feito, no 

PRAZO DE 05 (cinco) dias, sob pena de ser o presente feito julgado 

extinto, sem resolução de mérito, nos termos do ARTIGO 485, § 1º, DO 

CPC.

II- Intime-se ainda o advogado da parte autora.

III- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008906-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. N. B. (REQUERENTE)

M. M. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA OAB - MT7335/O (ADVOGADO)

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353/O (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1008906-80.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vista EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para comparecer à Secretaria da Segunda Vara de Família e 

Sucessões, no Fórum de Várzea Grande/MT, na Avenida Castelo Branco, 

s/nº, Bairro Água Limpa, ao lado da Prefeitura Municipal, de 12:00 às 18:00 

horas, de segunda-feira a sexta-feira, para assinar o Termo de GUARDA, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 29 de junho de 2018. 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003966-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANIA ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

JOSE PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1003966-72.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para comparecer à Secretaria da Segunda Vara de Família e 

Sucessões, no Fórum de Várzea Grande/MT, na Avenida Castelo Branco, 

s/nº, Bairro Água Limpa, ao lado da Prefeitura Municipal, de 12:00 às 18:00 

horas, de segunda-feira a sexta-feira, para assinar o Termo de GUARDA, 

no prazo de 05 (cinco) dias. GUARDA COMPARTILHADA 

(OBSERVAÇÃO): EM SE TRATANDO DE GUARDA COMPARTILHADA AS 

PARTES DEVEM ASSINAR O TERMO DE GUARDA JUNTAS. Várzea 

Grande/MT, 29 de junho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004568-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. M. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1004568-63.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: : EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para comparecer à Secretaria da Segunda Vara de Família e 

Sucessões, no Fórum de Várzea Grande/MT, na Avenida Castelo Branco, 

s/nº, Bairro Água Limpa, ao lado da Prefeitura Municipal, de 12:00 às 18:00 

horas, de segunda-feira a sexta-feira, para assinar o Termo de GUARDA, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 29 de junho de 2018. 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001191-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. M. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001191-50.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos envolvendo L. G. 

M., representado por sua genitora Jacilene de Moura Marques contra 

Nelson Anchieta. Em audiência de conciliação (Id. 12618428), o pai 

reconheceu a paternidade que lhe fora atribuída. Em assim ocorrendo, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e declaro que o Sr. NELSON 

ANCHIETA é pai do infante L. G. M, que, em virtude da paternidade ora 

declarada, passará a se chamar L. G. M. ANCHIETA. HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo 

realizado entre as partes (Id. 12618428), no tocante aos alimentos e 

despesas extraordinárias ao filho menor de idade. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

P. R. I. Isento de custas, eis que defiro a AJG ao requerido (Id. 12618428). 

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais (Id. 1181487), para acréscimo do patronímico paterno, nome do 

acordante e de sua genitora. Após a entrega da certidão à parte autora, 

arquive-se o feito, com baixa na Distribuição. A guarda e a convivência 

podem ser discutidas em ação própria, se necessário. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 13 de Junho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000330-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. S. (AUTOR)

J. C. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000330-64.2018.8.11.0002. “Vistos, etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo formulado pelas partes e JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC/2015. Isento de custas. Publicada em audiência, saem os 

presentes intimados. Registre-se. Lavre-se o termo de guarda em favor 

dos genitores. Após o trânsito em julgado, arquive-se”. Christiane da 

Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002591-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO NOBRES DA SILVA OAB - MT5327-A (ADVOGADO)

ANTONIO CASSIANO DE SOUZA OAB - MT0021684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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VALERIA PACHECO NOGUEIRA (REPRESENTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002591-36.2017.8.11.0002. VISTOS etc. JULGO 

EXTINTO, por sentença, o processo de execução em epígrafe, com 

fundamento nos arts. 924, II, e 925, ambos do CPC, eis que as partes 

transacionaram fixando os alimentos em R$ 500,00, em percentual do 

salário mínimo, mais 50% das despesas que elenca, valor já pago pelo 

executado, como reconhecido na inicial. P. R. I. Isento de custas. Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002591-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO NOBRES DA SILVA OAB - MT5327-A (ADVOGADO)

ANTONIO CASSIANO DE SOUZA OAB - MT0021684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VALERIA PACHECO NOGUEIRA (REPRESENTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002591-36.2017.8.11.0002. VISTOS etc. JULGO 

EXTINTO, por sentença, o processo de execução em epígrafe, com 

fundamento nos arts. 924, II, e 925, ambos do CPC, eis que as partes 

transacionaram fixando os alimentos em R$ 500,00, em percentual do 

salário mínimo, mais 50% das despesas que elenca, valor já pago pelo 

executado, como reconhecido na inicial. P. R. I. Isento de custas. Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005635-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. (REQUERENTE)

R. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT0007287A-O (ADVOGADO)

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005635-63.2017.8.11.0002. VISTOS etc. RENATA 

FERREIRA DE OLIVEIRA BRANCO e DIEGO BRANCO FERREIRA, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Casaram-se no dia 10/01/2015, sendo, o regime de 

bens, o da comunhão parcial. O casal possui 01 (uma) filha, menor de 

idade. A guarda da filha será exercida pelos genitores de forma 

compartilhada. No tocante a pensão alimentícia, o genitor pagará o 

montante patamar de 65% do salário mínimo vigente, até o dia 10 (dez) de 

cada mês. Além disso, o genitor arcará com metade do material escolar no 

inicio de cada ano letivo, incluindo livros, materiais individuais, uniforme e 

mochila, e, ainda, metade das despesas da filha com medicamentos, 

tratamentos médicos, dentário, psicológico, oftalmológico, fisioterapia, e/ou 

qualquer outro tratamento de saúde em sendo necessário. Não há bens a 

partilhar. Pugnaram pelo decreto de divórcio. AJG deferida no Id. 9176285. 

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela homologação do 

acordo, com a consequente extinção do processo (Id. 10756710). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº. 66, de 2010). Em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, preservados os interesses da filha menor de idade, de rigor a 

homologação do acordo com o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado entre 

os requerentes nos termos do relatório supra e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de decretar o divórcio do casal, com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. Isentos de custas 

processuais (Id. 9176285). Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado para averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), 

anotando-se que os autores voltarão a usar o nome de solteiros, qual seja 

Renata Ferreira de Oliveira e Diego Branco (Id. 9164860). Em seguida, 

arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 

de Junho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002309-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002309-32.2016.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

8066730). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Isento de custas (Id. 2973290). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 15 de Junho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006762-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

CHARLES TAVARES RIBEIRO OAB - MT7401 (ADVOGADO)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. G. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006762-36.2017.8.11.0002. VISTOS etc. LUCINEIDE 

CARDOZO DE OLIVEIRA GOMES e JAIRSON FERREIRA GOMES, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO convertido em 

consensual. Em audiência de conciliação houve composição amigável 

entre as partes (Id. 12077368). Contraiu matrimônio com o requerido em 

data de 04/02/2010, sendo, o regime de bens, o da comunhão parcial. Da 

união não advieram filhos. Não há bens a partilhar. Estão separados de 

fato há um ano e seis meses, sem possibilidade de reconciliação. Pugnou 

pelo decreto de divórcio e pelos benefícios da AJG. A petição inicial foi 

instruída com declaração de hipossuficiência e documentos (Id. 9705351). 

Deixo de colher parece do Ministério Público, eis que ausente interesse de 

menor de idade ou maior relativamente incapaz. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº. 66, de 2010). Do exposto, descipiendo se torna buscar 

a causa da separação de fato do casal ou eventual culpa de algum dos 
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cônjuges, bastando, para por termo ao casamento e aos efeitos civis do 

matrimônio, o desejo de pelo menos um dos cônjuges. O requerido, citado, 

concordou com o pedido. Da união não advieram filhos. Não há bens a 

partilhar. Pelos fundamentos acima declinados, o acolhimento da 

pretensão é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da 

CF/88 e art. 1.580, § 2º, do CC/2002, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo autor para o fim de decretar o DIVÓRCIO do casal com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. Isento de custas, 

eis que defiro a AGJ ao requerido (Id. 12077368). Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 

10, I, do CC/2002), anotando-se que a requerente voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja: Lucineide Cardozo de Oliveira (Id. 9705351). Após, 

arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de Junho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006815-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA (AUTOR)

E. H. M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAAC SILVA DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006815-17.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 11615314), no tocante aos 

alimentos, guarda compartilhada e despesas extraordinárias à filha menor 

de idade. O genitor arcará com 50% das despesas médico- hospitalar, 

medicamentos e material escolar, desde que não fornecidos pela rede 

pública de saúde e educação, mediante comprovação com receita médica. 

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas, eis que defiro a AJG ao 

requerido (Id. 11615314). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de Junho de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004943-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. N. D. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004943-64.2017.8.11.0002. VISTOS etc. PRISCILLA 

CAROLINA NOGUEIRA DE CAMPOS GARCIA e EDSON LUIZ GARCIA, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Casaram-se no dia 22/03/2003, sendo, o regime de 

bens, o da comunhão parcial. O casal advieram 02 (dois) filhos, menores 

de idade. A guarda dos filhos será exercida pela genitora, sendo o direito 

de convivência exercido pelo genitor em finais de semanas alternados, 

podendo buscá-los na residência materna às 09 horas do sábado e 

deixá-los no mesmo local às 18 horas do domingo, devendo comunicar a 

genitora com antecedência quando for sair da comarca com os filhos e 

quando ocorrer a impossibilidade de buscá-los, em virtude de seu trabalho 

em finais de semanas. As datas comemorativas serão alternadas. No 

tocante a pensão alimentícia aos filhos do casal, o genitor pagará 52,41% 

de um salário mínimo, metade para cada filho, mediante desconto em folha 

de pagamento do autor. Não há bens a partilhar. O cônjuge virago voltará 

a usar o nome de solteira. Pugnaram pelo decreto de divórcio. AJG 

deferida e ordem de remessa ao Ministério Público (Id. 8685231. O 

Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela procedência do 

pedido constante na inicial, com a consequente homologação do acordo 

(Id. 9986934). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio 

direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº. 66, de 2010). Em virtude da atual redação do 

artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, preservados os interesses dos filhos menores, de rigor a 

homologação do acordo com o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado entre 

os requerentes nos termos do relatório supra e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de decretar o divórcio do casal, com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. Isentos de custas 

processuais (Id. 8685231). Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado para averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), 

anotando-se que não há bens a partilhar. A autora voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja Priscilla Carolina Nogueira de Campos (Id. 8341936). 

Lavre-se o termo de guarda em favor da genitora. Oficie-se para desconto 

da pensão alimentícia em folha de pagamento. Em seguida, arquive-se com 

baixa na distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de Junho de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227106 Nr: 7320-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASSeAASSrPsmMADFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADILSON SOARES DA SILVA, Filiação: 

Francisco Leite da Silva Sobrinho e Maria Almerinda Soares da Silva, 

brasileiro(a), casado(a), pintor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.P. R. I.Isento de 

custas.Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myllena de Lacerda 

Inocencio, digitei.

Várzea Grande, 28 de junho de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003553-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. N. D. C. S. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1003553-25.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL c/c DIVISÃO DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS ajuizada por FERNANDA PEREIRA 

MARCELO, em face de HEBERTON NAZIAN DE CAMPOS SANTOS. 

Contudo, após detida análise dos autos, constatei que a petição inicial não 

preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do CPC/2015. 

Explico. Para o reconhecimento da união estável há necessidade de se 

comprovar a inexistência de impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, 

do CC). Portanto, determino que a requerente proceda a emenda à inicial, 

sanando as irregularidades mencionadas, acostando aos autos as cópias 

das certidões de nascimento ou casamento – caso já tenham sido 

casados anteriormente – com averbação de divórcio, apresentando, 

destarte, declarações firmadas por 3 (três) testemunhas que atestem a 

convivência e o respectivo período. Assinalo, para tanto, o prazo de 15 

(quinze) dias, para cumprimento das diligências supramencionadas, nos 

termos do art. 321, parágrafo único do CPC/2015, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o termo, ouça-se o Ministério Público Estadual e 

concluso para viabilidade de julgamento. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006237-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAROLINY PINHEIRO ALVES (REQUERENTE)

MAKSUWELY PIZATI ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EZEQUIAS SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALAN VITOR PINHEIRO ALVES (REQUERENTE)

ALINE PINHEIRO ALVES SANTOS (REQUERENTE)

NILO MOURA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PINHEIRO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1006237-54.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando a entrega do Termo de 

Compromisso na presente data, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos ao inventariante para, no 

prazo de 20(vinte) dias, apresentar as primeiras declarações nos termos 

em que determinado judicialmente. VÁRZEA GRANDE, 29 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 291419 Nr: 11148-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNS, DBDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARAH B. QUEIROZ OLIVEIRA - 

OAB:8126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, 

manifestar quanto a petição de fls. 57/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 286620 Nr: 5866-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYDS, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA DA CRUZ - OAB:15918, 

MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, 

manifestar quanto a justificativa do executado, encartada as fls. 149/176.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002740-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOCADORA DE VEICULOS ZAPP LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n°. 1002740-32.2017.8.11.0002 Vistos... Defiro o pedido da 

expedição da Carta Precatório conforme requerido na Id. nº 13622085. Em 

virtude do pedido do autor na Id. nº13241364, defiro a resignação da 

audiência de conciliação/mediação para o dia 15/08/2018, às 10h00min, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005216-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARCOSKI (AUTOR)

LUCIANA FORTES DA SILVA MARCOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. S. (RÉU)

M. B. D. S. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº1005216-09.2018.8.11.0002. Vistos... Da análise dos autos, 

verifico que 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005222-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADNE DIAS JORDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANACA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1005222-16.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para pagamento 

do valor indicado na inicial, bem como, o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento ao valor atribuído à causa, no prazo de 

quinze dias (CPC, art. 701), consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará 
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isento do pagamento de custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, 

ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005161-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n º 1005161-58.2018.8.11.0002. Vistos... Considerando o teor 

da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, 

que criou a Vara Especializada de Direito Bancário na Comarca de Várzea 

Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes autos de natureza 

bancária para a vara especializada. Ao Cartório Distribuidor para as 

devidas providências. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001879-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MAGALHAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/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)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001879-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MAGALHAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/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)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003087-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR JESUS 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:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003087-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR JESUS 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:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004702-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIANA KAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004702-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIANA KAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001095-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CARNEIRO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001095-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BIANCA CARNEIRO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MODESTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MODESTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003482-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAVELL AUTO MOLAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003531-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA MORAIS E CASTRO PIVA OAB - SP251071-O (ADVOGADO)

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003999-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN KRAUSE BONETI (REQUERENTE)

KARLA KRAUSE BONA (REQUERENTE)

MARGARETH KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001443-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 

& SOLDA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE REAIS PINTO OAB - SP299800 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. REZENDE MOTA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 511339 Nr: 19748-39.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:MT 14.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Processo n° 19748-39/2017. Código 511339.

Vistos...

Defiro o pedido de fls. 176/187, e para tanto, estendo os efeitos da liminar 

de 89, devendo a parte ré, providencia no prazo 04 (quatro) horas, o 

religamento da UC/ nº 6/3905593 pertencente ao autor, sob pena de multa 

diária, que majoro para R$1.500(mil e quinhentos reais).

 Determino ainda, que a parte autora junte nos autos os comprovantes de 

pagamento referente aos demais deposito, sob pena de Revogação da 

liminar de fls. 89, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, certifique a Sra. Gestora o extrato analítico, conforme determinado 

às fls. 127.

Após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 448844 Nr: 11330-49.2016.811.0002

 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: JULIO CEZAR TEIXEIRA HERANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (MT), VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT16.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:13333/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:MT 13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o recurso de apelação
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 389297 Nr: 4900-18.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRO GRANATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DAS G. G. FERREIRA TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAM CARLA IGNÁCIO VIEIRA 

- OAB:13510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:

 impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

os embargos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 225856 Nr: 6074-72.2009.811.0002

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMED IBRAIM CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BUENO DE ALMEIDA, JOCINEI 

BUENO DE ALMEIDA, MARIA LUIZA DO NASCIMENTO ACIBILIO, MARCOS 

ANTONIO PAZINI, ROSANGELA MEDEIROS CREMONEZI PAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700, CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - OAB:15141/O, 

MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT, MANOEL CESAR DIAS 

AMORIM - OAB:MT 6.470

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente para depositar a 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado de citação 

da parte requerida Maria Luiza do Nascimento Acibilio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 322438 Nr: 18864-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS TEIXEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA LÉIA DA SILVA - 

OAB:12.164 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 18864-49/2013 (Cód. 322438)

Vistos...

Diante da certidão retro, aplico ao devedor multa e fixo honorários 

advocatícios em 10%.

Defiro o pedido de bloqueio online em contas da parte devedora via 

Bacenjud.

Para tanto, mantenham-se os autos conclusos para as providências 

necessárias, em caráter sigiloso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 04 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005116-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783/O (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005116-54.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EVA CABRAL DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Processo n.º 

1003053-90.2017.8.11.0002 Vistos. Por tratar-se de Ação Declaratória de 

Cobrança Indevida com Pedido de Tutela de Urgência para determinar a 

abstenção do corte de energia, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. 

Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de 

dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que a autora possui 

unidade consumidora sob o Nº 6/2186336-0 e que na fatura do mês 

08/2018 veio com valor de R$ 5.025,80, valor este alto se comparado aos 

meses anteriores, e que no não pagamento ensejaria no corte. O artigo 39 

do Código de Defesa do Consumidor deixa claro, no parágrafo 10, que é 

considerada como prática abusiva elevar sem justa causa os preços de 

produtos e serviços. Isso pode ser observado na atitude da prestadora, 

que aumentou cerca de quatro vezes o valor da conta dos meses de maio 

de junho de 2015, mesmo o cliente afirmando que o consumo continua o 

mesmo. Neste caso a Energisa atua em desacordo com os preceitos 

legislativos, ao exigir do cliente, valor que o mesmo não consumiu, valores 

estes supostamente abusivos. A princípio, cumpre esclarecer que o 

vínculo estabelecido entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário é 

sinalagmático, sendo possível a interrupção da continuidade da prestação 

do serviço nos casos de inadimplência do consumidor, nos moldes 

previstos na Resolução n.º 456, de 29 de novembro de 2000 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. No entanto, analisando os 

documentos que instruíram a petição inicial, nota-se que se mostra 

plausível a alegação da autora, ao indicar que as faturas de energia 

elétrica emitidas pela ré no período mencionado, de fato, apresenta um 

valor alto, demonstrando, portanto, que se mostra, em princípio, lícita a 

pretensão da autora, no sentido de rever o consumo relativo ao período 

acima. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado nos valores 

referentes ao consumo de energia que pode levar ao corte de 

fornecimento de energia elétrica gerando prejuízos ao autor, configurando 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo 

PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR a suspensão 

da cobrança referente ao mês maio de 2018 (Id. 13783899 - Pág. 1), bem 

como, que a ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, 

promova no prazo de 24 horas, o religamento de energia elétrica referente 

a UC 6/2186336-0 sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 reais. 

Por ser medida de urgência, determino que seja cumprida por Oficial de 

Justiça Plantonista, expedindo-se o necessário ao seu cumprimento. Com 

fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, designo audiência de 

conciliação/ mediação para o dia 15/08/2018, às 08:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio ou mandado, para 

comparecimento à audiência de conciliação e/ou mediação, com 

antecedência mínima de 20 dias, 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). Desde já, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte autora, 

por tratar-se de relação de consumo e ser a parte hipossuficiente. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003994-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE SOBHIE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMARAES & BIANCHI LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO ESTEVAN DE ARRUDA GUIMARAES OAB - 352.886.801-59 

(REPRESENTANTE)

ALEXANDRO BIANCHI OAB - 495.999.841-53 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003994-06.2018.8.11.0002. 

Vistos... Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA c/c TUTELA PROVISÓRIA 

proposta por MARCIO HENRIQUE SOBHIE em desfavor de GUIMARÃES & 

BIANCHI LTDA (AUTO SPORT MULTIMARCAS) – representada pelos 

sócios ALEXANDRO BIANCHI, CASSIO ESTEVAN DE ARRUDA 

GUIMARÃES. Requer o autor em sede de tutela, a autorização judicial para 

pagar os débitos pretéritos e futuros do veículo CELTA 1.0 – FLEX – ANO 

2012/2012 – PLACA OAY4553, RENAVAM 00471825484, e seja 

EXPEDIDO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO em favor do requerente para que 

este possa livremente transitar, abstendo-se o DETRAN, Polícia Rodoviária 

Federal ou qualquer outro órgão de fiscalização do trânsito, de apreender 

o veículo, em razão da ausência do certificado de registro e licenciamento 

de veículo. Para comprovar o alegado, a autora colaciona aos autos os 

documentos pessoais, contrato particular de permuta de veículo e demais 

documentos. São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a 

probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade do direito, de natureza notavelmente 

documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em 

prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de 

convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável. É 

provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no 

momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à 

parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada 

desde logo. Nesse sentido, para a análise da tutela, necessário se faz 

entender o procedimento monitório, senão vejamos; Consoante o artigo 

700 do Novo Código de Processo Civil, “a ação monitória pode ser 

proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita sem eficácia 

de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento da 

quantia em dinheiro, a entrega da coisa fungível ou infungível, ou de bem 

móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer” 

Trata-se, pois, de um instrumento diferenciado colocado à disposição do 

credor de exigibilidade de obrigação, sem eficácia executiva, “crédito” 

esse demonstrado, sumariamente, através de prova escrita, cujo titular 

busca o provimento do Estado para a satisfação de seu interesse, 

caracterizado na expedição do mandado de pagamento. O objetivo da 

ação monitória é, portanto, de facilitar a chegada da parte ao título 

executivo. Dar efetividade, ao menos com mais rapidez, ao resultado que 

se pode obter do procedimento ordinário. Nesse sentido, a ação monitória 

somente se iniciará com a exibição de prova escrita da obrigação, razão 

pela qual na inexistência de tal prova escrita, caberá ao juiz determinar 

seja feita exibição de tal prova, no prazo de quinze (15) dias, nos termos 

do art. 321 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Desta forma, observa-se, como requisito essencial para 

a admissibilidade de tal procedimento, a existência de “prova escrita”, 

desprovida de força executiva, que demonstre a obrigação que deveria 

ser cumprida pelo devedor, obrigações estas previstas nos incisos I a III 

do artigo 700 do Novo Código de Processo Civil. Nesse diapasão, 

aplicando-se ao processo em discussão, tenho que a parte autora juntou 

aos autos, Contrato Particular de Permuta de Veículo realizado com o 

requerido, o caracteriza a prova escrita, requisito para a propositura da 

Ação Monitória. No entanto, tenho que os pedidos realizados em sede de 

tutela não merecem prosperar, pelos seguintes motivos; Primeiramente 

porque a Ação Monitória não tem natureza declaratória, mas sim 

condenatória de cognição sumária e de execução sem título. Tratando-se, 

portanto, de uma ação de conhecimento, porque sua finalidade é fazer 

com o que o judiciário tome conhecimento do título que possui e o 

reconheça seu caráter de executável. O segundo motivo, se leva ao fato 

de que as Varas Cíveis não têm competência para decidir e julgar 

situações que envolvem expedição de alvará de autorização de qualquer 

natureza. Tenho ainda que no procedimento Monitório, não é cabível em 

sede de tutela de urgência a obrigação de fazer, vez que, este 

procedimento busca através de prova escrita, o provimento do Estado 

para a satisfação de seu interesse, caracterizado na expedição do 

mandado de pagamento. Neste sentido, verifico que o autor não 

comprovou de forma eficaz ser portador dos requisitos para concessão 

da medida, motivo pelo qual, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. Nos termos 

do Novo CPC, Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na 

inicial, bem como, o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento ao valor atribuído à causa, no prazo de quinze dias (CPC, art. 701), 

consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará isento do pagamento de 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande – MT, 29 de junho de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005194-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA MORAES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005194-48.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ALVINA MORAES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas . Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005176-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILIO GREGORIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005176-27.2018.8.11.0002. 

AUTOR: PERCILIO GREGORIO DA CRUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos... Em se tratando de ação movida em 

desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se 

conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro 

privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos termos 

dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 

existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 
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autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas . Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002941-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINERADORA DAS CASSYRAS INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA OAB - MT4261/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REIS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002941-87.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MINERADORA DAS CASSYRAS INDUSTRIA E COMERCIO, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA REQUERIDO: RICARDO REIS DIAS 

Vistos... Para fins de citação do sócio e/ou herdeiros (CPC, art. 601), 

necessária se faz a qualificação dos mesmos. Para tanto, determino a 

intimação da parte autora, para que no prazo de quinze dias, emende a 

inicial, juntando aos autos a qualificação dos herdeiros do sócio falecido, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Feito 

isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004799-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO CUNHA LACERDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1004799-90.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[BENEFÍCIO DE 

ORDEM]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO Parte Ré: EXECUTADO: AGNALDO CUNHA 

LACERDA O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para que, apresente o CEP do endereço do requerido para 

expedição do documento no prazo de cinco dias Processo: 

1004799-90.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. VÁRZEA GRANDE - MT, 29 de junho de 2018 

Atenciosamente. DUMARA KLENA NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006034-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO OURO VERDE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1006034-92.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 91.008,84; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MERCADO OURO VERDE LTDA 

- ME Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 29 de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002214-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135/O (ADVOGADO)

NIWMAR SERPA OAB - MT19703/O-O (ADVOGADO)

CARLIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE OAB - MT21876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS FONTANA (RÉU)

BRUNNATH TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002214-65.2017.8.11.0002. 

AUTOR: THIAGO MARTINS CORREA RÉU: BRUNNATH TRANSPORTES 

LTDA - ME, SANDRO LUIS FONTANA Conclusão equivocada. Retornem os 

autos à secretaria para cumprimento da decisão profrida. VÁRZEA 

GRANDE, 29 de junho de 2018. Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1005307-02.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 90.925,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP Parte Ré: RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

comprovar o depósito da diligência do S. Oficial de Justiça (guia emitida 

junto ao site do TJ/MT), no prazo de cinco dias, a fim de possibilitar o 

cumprimento da decisão proferida neste processo. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 29 de junho de 2018. Atenciosamente, JUSSARA DA 

SILVA CEZER TITON Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 
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INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314938 Nr: 11235-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDORADO RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORRACHAS VIPAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ALCANTARA 

SIQUEIRA GOMES - OAB:104196

 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, 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.: 410663 Nr: 17004-42.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, 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$ 159,56, totalizando em R$ 

572,96, 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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439049 Nr: 6302-03.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE GOMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077/MT, MARIANE GOMES DE MORAES - OAB:17055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10.624/MT

 Considerando que regularizei os dados das partes nesta data, incluindo o 

Advogado da Requerida, Francismário Moura Vasconcelos, PROMOVO A 

PUBLICAÇÃO DA R. DECISÃO DE P. 233/235, CUJO TEXTO SEGUE EM 

SUA PARTE DISPOSITIVA. A SABER: "(...)Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e declaro o feito saneado. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como pontos controvertidos: a obrigação da requerida de 

fornecer acesso digno e infraestrutura adequada para os moradores do 

Bairro Novo Mundo; com a iluminação das ruas e limpeza dos terrenos 

baldios, a existência de danos materiais e morais e a obrigação da 

requerida em repará-los. Defiro a produção de prova solicitada pelas 

partes consistente em prova testemunhal. Para tanto, designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 2018 às 14h. 

Consigno que, que caso queira provar o alegado por meio de documentos 

deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indefiro 

as demais provas por ter sido requerida de forma genérica, sem a 

demonstração de sua necessidade/utilidade. A autora já arrolou suas 

testemunhas (fls. 229). Caso queira produzir prova testemunhal a 

requerida deverá apresentar o rol de testemunhas com prazo de 15 

(quinze) dias antecedentes à audiência designada e com observância da 

regra processual (CPC – art. 450), sob pena de indeferimento. A intimação 

das testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela parte que as 

arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC). Advirto que, a inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC. Intimem-se. Cumpra".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 380327 Nr: 26947-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENNON BORGES JAYMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, M. 

A. DE CASTRO & LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA ZAMPIERON - 

OAB:12374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14524, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:MT 

17.513, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:17314

 Certifico que, verificadp a não enclusão do adv do Banco do Bradesco no 

sistema, foi procedida a correção e sendo assim, encaminho nova 

publicação da decisão de fls 51, sendo o seguinte: Vistos, em correição. 

Em análise dos autos verifica-se que a requerida M.A. de Castro não fora 

devidamente citada da presente ação cautelar incidental, haja vista que a 

correspondência encaminhada no seu endereço retornou (fls. 25). Assim, 

determino a citação da mencionada requerida via mandado. No mais, 

verifica-se que na petição de fls. 30/34 o Banco Bradesco requer a 

dilação de prazo para juntar documentos, contudo até a presente data não 

foram juntados quaisquer documentos. De tal modo, determino a intimação 

do requerido para, no prazo de 10(dez) dias, juntar os documentos nos 

autos sob pena de preclusão. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268067 Nr: 14727-92.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439049 Nr: 6302-03.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE GOMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077/MT, MARIANE GOMES DE MORAES - OAB:17055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10.624/MT

 Ante o exposto, rejeito a preliminar e declaro o feito saneado.Nos termos 

do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a 

obrigação da requerida de fornecer acesso digno e infraestrutura 

adequada para os moradores do Bairro Novo Mundo; com a iluminação 

das ruas e limpeza dos terrenos baldios, a existência de danos materiais e 

morais e a obrigação da requerida em repará-los. Defiro a produção de 

prova solicitada pelas partes consistente em prova testemunhal. Para 
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tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

agosto de 2018 às 14h. Consigno que, que caso queira provar o alegado 

por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão. Indefiro as demais provas por ter sido requerida de 

forma genérica, sem a demonstração de sua necessidade/utilidade. A 

autora já arrolou suas testemunhas (fls. 229). Caso queira produzir prova 

testemunhal a requerida deverá apresentar o rol de testemunhas com 

prazo de 15 (quinze) dias antecedentes à audiência designada e com 

observância da regra processual (CPC – art. 450), sob pena de 

indeferimento.A intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (artigo 455, §1º, do CPC).Advirto que, a inércia na realização 

da intimação da testemunha importa na desistência de sua inquirição, 

conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.Intimem-se. Cumpra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 388546 Nr: 4446-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA GRILLAUD SOUZA, JOÃO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE TAL, Sonia F Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise dos autos verifica-se que a autora pleiteou a concessão de 

tutela de urgência, para reintegrar os autores na posse do imóvel, sob o 

fundamento de que o imóvel objeto da lide está desocupado.

Contudo, o oficial de justiça certificou ter citado a ocupante do imóvel (fls. 

76), indicando assim que, diferentemente do alegado pelo requerente, o 

imóvel encontra-se ocupado.

Destarte, intime-se a parte autora para manifestar quanto à certidão do 

oficial de justiça acostada às fls. 76. Prazo 10 dias.

Postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após a 

manifestação da parte autora.

Sem prejuízo, certifique-se quanto ao decurso do prazo sem a 

manifestação da parte ré.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 336325 Nr: 4762-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA PIRES DE OLIVEIRA, MANOEL 

MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o item 4 do R. Despacho de p. 107 - devidamente publicado 

no DJE 9983, de 31.3.2017; considerando a determinação constante da 

certidão 29.8.2017 de p. 111 , PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, 

ATRAVÉS DA ADV. MARIZETE SANTOS FRANÇA, OAB-MT 16457, PARA, 

NO PRAZO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS, MANIFESTAR-SE - REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO -A RESPEITO DA TENTATIVA INEXITOSA DA 

CITAÇÃO DO PROPÍNQUO EMERSON DEVORANEM STOPA, CONSOANTE 

CERTIDÃO PARCIALMENTE NEGATIVA DE P. 74, SOB PENA DE EXTINÇÃO 

E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247308 Nr: 7184-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA APARECIDA CAVEQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EURIPEDES GOMES, MARCOS MORAIS 

GOMES, NELSON DELAPOLA, MARCELO MORAIS GOMES, BRUNO 

MORAIS GOMES, IVANILDA DE JESUS CAVEQUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na decisão inicial às fls.78, determinou-se a citação da parte requerida e 

dos confinantes, expedição de edital para conhecimento de terceiros e 

interessados, a notificação do Município, Estado e União, bem a averbação 

da presente ação na matrícula do imóvel.

Verifica-se que os entes federativos foram notificados, contudo somente 

o Município e o Estado manifestaram a inexistência de interesse na 

presente demanda (fls. 170 e 168), e com relação a União, esta se 

manifestou às fls. 93, requerendo o direcionamento do pedido à 

Procuradoria da União, inclusive forneceu o endereço.

Dos confinantes, somente Ivanilda de Jesus Cavequia e Nelson Delapola 

foram citados (certidão de fls. 166), e para o confinante José Aparecido 

dos Santos não foi expedido mandado.

 O edital para citação de terceiros e interessados foi expedido às fls. 79, 

contudo não há informação nos autos de sua publicação.

Dos requeridos, somente houve tentativa de citação de José Euripedes 

Gomes (certidão de fls. 158).

Às fls. 174, a parte autora requereu a citação do requerido via edital.

 Diante de todo o exposto, determino:

1) Publique-se o edital de fls. 79;

2) Renove-se a citação à União, no endereço constante de fls. 93;

3) Expeça-se mandado para citação do confinante José Aparecido dos 

Santos (fls. 34).

4) Indefiro por hora a citação por edital dos requeridos, por não ter 

esgotado todos os meios para suas localizações, podendo a douta 

Defensora Pública proceder consulta TRE, isso porque consta o nome da 

genitora dos requeridos/herdeiros Marcos Morais Gomes, Marcelo Morais 

Gomes e Bruno Morais Gomes. Prazo: 10 dias.

5) Acaso não obtenção de êxito na consulta, proceda a citação dos 

requeridos via editalícia, com o prazo de 30 (trinta) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 347251 Nr: 13641-81.2014.811.0002

 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: RESIDENCIAL JARDIM VÁRZEA GRANDE, QUADRA.11

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18378

 Isto posto, e por tudo que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido 

a pagar a autora os valores correspondes à multa, juros e correção 

monetária das taxas condominiais quitadas em atraso, bem assim os 

valores das parcelas vencidas no decorrer da ação, com o acréscimos de 

juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do 

vencimento de cada parcela e multa de 2% sobre o montante do débito, 

conforme previsão do art. 323 do CPC e 1.336, § 1º, do CC, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Ante a 

sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação; 

tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos 

profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Tendo em vista, o reconhecimento de que o requerido foi quem deu 

causa à presente ação, ao realizar o pagamento de forma tumultuada, fica 

responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) e 

a parte autora pelo pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e 

honorários sucumbenciais, ora arbitrados. Certificado o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 431019 Nr: 1521-35.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito com base 

no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

seguro obrigatório no importe de R$1.012,50 (um mil e doze reais e 

cinquenta centavos) ao autor, a título de indenização pela lesão corporal 

decorrente de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 269735 Nr: 10058-93.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNIZE JACI DOS SANTOS, KIM JULIANO DOS 

SANTOS MACHADO, KDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOARES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 326549 Nr: 22888-23.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, CONSIGNUM- 

PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - 

OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:SP/244223, ROSANA DE B. B. P. ESPÓSITO - OAB:4.531

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem assim os honorários advocatícios, que hora 

fixo em R$ 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370110 Nr: 19531-98.2014.811.0002

 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: VALTER CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAM LOJAS DE DEPARTAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura - OAB:13.645

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais proposta 

por Valter Cardoso em desfavor de Havan Lojas de Departamento Ltda.

Aportou-se aos autos petição em que as partes informam ter realizado 

acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação por este juízo (fls. 

124/128).

A requerida informou o cumprimento do acordo, juntando o comprovante 

de depósito (fls. 129/130).

Os autos vieram conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, do CPC.

Honorários sucumbenciais nos termos do acordo.

 Isento de custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

certifique-se o transitado em julgado da presente sentença e arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344653 Nr: 11635-04.2014.811.0002

 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: ODETE LUZIA DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS 

PÓSTUMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 280/282).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do NCPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, NCPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 345495 Nr: 12252-61.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILSON GUMAR OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Vistos etc.(...)Em análise aos autos, verifico que razão não assiste ao 

embargante, pois inexiste omissão na referida sentença, uma vez que a 

decisão embargada encontra-se claramente fundamentada o dano moral in 

re ipsa, o qual ficou configurado às fls. 96/96v, tendo em vista que não 

restou comprovada a legitimidade da negativação.(...)Também não merece 

guarida os embargos no tocante a aplicação dos juros de mora, não 

havendo reparo algum quanto aos juros fixados na sentença recorrida, 

porquanto consonante com as diretrizes estabelecidas na Súmula 54 do 

STJOutrossim, desejando a embargante modificar a referida decisão é 

inadmissível que o faça via Embargos de Declaração, uma vez que o 

aludido recurso não se presta a modificar uma decisão em sua essência 

e, como é cediço, não se pode contrariar a finalidade específica de um 

instituto.Desta forma, conheço os Embargos Declaratórios, porém NÃO OS 

ACOLHO, nos termos supracitados, mantendo-se a sentença de fls. 95/97 

incólume. No mais, postergo, por ora, o pedido de execução de sentença 

de fls. 104/105.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 393652 Nr: 7583-28.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKLLYNE DA SOLEDADE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaella Lory da Silva e Silva - 

OAB:MT 12.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 426486 Nr: 25364-63.2015.811.0002

 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: MARCIO CLEBER DUENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Moreira Dutra-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/0-OAB-MT, DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS DOS SILVA 

- OAB:14.696N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO CALVEZ LARREA - 

OAB:, JAQUELINE PROENÇA LARRÈA - OAB:OAB/MT 13.356

 Vistos, etc.

Digne-se esta secretaria a certificar se houve resposta quanto o ofício 

encartado à fl. 256.

 Em caso negativo, reitere-se com urgência fixando o prazo máximo de 10 

(dez) dias para resposta, sob pena de caracterização de crime de 

desobediência.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 388033 Nr: 4112-04.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DEVINO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373/MT, SILVIO JOSÉ BENITTES DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERALA 

DURAND - OAB:28.610/GO

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, e condeno a parte requerida Banco do 

Brasil S/A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos 

morais ao requerente Manoel Devino da Cunha, com juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a 

partir do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a 

inexistência do débito com relação ao contrato de nº 76801.Confirmo, 

outrossim, a liminar deferida para todos os efeitos legais. Condeno a parte 

requerida a pagar as custas processuais, bem como, os honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme art. 20, § 3º, do CPC.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311277 Nr: 7346-62.2013.811.0002

 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: CLAUDEMIR MARCIO CORADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALENCAR BEZERRA, RONILTO 

PEREIRA DA SILVA, FÁBIO SILVEIRA, MARCOS DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9.614, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 4.032, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:7.888

 Vistos etc.

Procedo com a retificação do despacho de fls. 143, somente no que 

concerne a data designada para a realização da audiência de conciliação, 

fazendo constar 16 de agosto de 2018, às 14h20min, eis que acolho o 

requerimento formulado às fls. 144.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 312249 Nr: 8335-68.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA - ME, 

BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

condenar requerido Supermercado Compre Mais ao pagamento de 

R$6.770,62 (seis mil setecentos e setenta reais e sessenta e dois 

centavos) à título de indenização pelos danos materiais causados ao 

autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação 

(artigo 240, CPC) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.Arbitro os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da 

condenação, ponderando o zelo do profissional; a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC.Considerando a sucumbência recíproca, determino 

o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a 

parte ré, vencida na maior parte responsável de forma solidária pelo 

pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) e a parte autora pelo 

pagamento de 30% (trinta por cento). Certificado o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 316796 Nr: 13172-69.2013.811.0002

 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: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

LUBRIFICANTES POCONE LTDA, SALVADOR DA COSTA MARQUES, 

MARCIO DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/0AB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003, JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - OAB:9937/B, 

LUIZ LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4152/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a petição de fls. 1767, onde a parte autora requer a 

desistência da presente ação tendo em vista a entabulação de acordo 

entre as partes na Ação de Execução nº 1977-09.2013.811.0028, em 

trâmite na Comarca de Poconé/MT, e havendo anuência tácita dos 

requeridos, conforme devidamente certificado às fls. 1773, homologo a 

desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

Condeno a autora ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1 e 2º do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225502 Nr: 5711-85.2009.811.0002

 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: MURILO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE NOTÍCIAS "VG NOTÍCIAS" - 

EDINA RIBEIRO DE ARAÚJO-ME, EDINA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Vistos etc.(...)De acordo com o art. 525, § 6º, do CPC, não merece 

acolhida o pedido de efeito suspensivo, haja vista que o impugnante não 

garantiu o juízo com caução, penhora ou depósito suficiente para 

atribuir-lhe tal efeito.Desta feita, acolho parcialmente a impugnação ao 

cumprimento de sentença, e reconheço o excesso da execução, devendo 

o credor trazer cálculo atualizado de acordo com esta decisão, ou seja, 

incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento (acórdão 

– 07.10.2015) e os juros de mora a partir do evento danoso.E, diante do 

decurso do prazo para pagamento voluntário, deverá ser acrescido a 

multa referente ao art. 523, § 1º + 10% concernente aos honorários 

sucumbenciais na fase do cumprimento de sentença.Lembrando que o 

percentual de 15% dos honorários sucumbenciais devem ser orçados 

apenas sobre o proveito econômico obtido pelo autor, excluindo as custas 

processuais.No cômputo das custas e despesas processuais, tendo em 

vista que a condenação acessória (ônus da sucumbência) não se 

confunde com a principal, em relação à qual a disciplina dos juros tem em 

conta a natureza contratual ou extracontratual da obrigação, a credor 

deverá contabilizar somente a correção monetária desde a data do seu 

desembolso de forma individualizada, e os juros de mora a partir do 

término do prazo para pagamento voluntário, que se deu em 03.10.2017 

(publicação – fls. 718) (...)Arbitro honorários sucumbenciais em favor do 

impugnante/executado no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando 

o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.Com o 

cálculo nos autos, conclusos para apreciação integral do petitório do 

credor às fls. 722/426.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452384 Nr: 12953-51.2016.811.0002

 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: ALVANIR JOSE DELAZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito com base 

no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

seguro obrigatório no importe de R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) ao autor, a título de indenização pela lesão 

corporal decorrente de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 453061 Nr: 13266-12.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNNY CHRISTTIAN ZERI DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS, NILDA 

GODOY DE CAMPOS, PAULO RONALD DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENANCIO 

LOUREIRO - OAB:12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Compulsando os autos, verifica-se que o douto patrono da parte autora 

apresentou aos autos relação dos herdeiros e suas qualificações.

Contudo, para habilitar os herdeiros do autor aos autos, necessário se faz 

a apresentação dos documentos necessários para tanto, tais como, 

documentos pessoais, certidão de casamento e inclusão dos cônjuges se 

for o caso (dependendo do regime de casamento adotado) e/ou certidão 

de casamento averbada no caso de herdeiro divorciado, inclusive 

procuração individual ad judicia.

Em assim sendo, concedo à parte autora o prazo de 10 dias para as 

providências devidas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 384270 Nr: 1576-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->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: ANTONIO DE SOUSA SANTOS, ROSELY FRANCISCA 

DE MIRANDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA PETROPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264-MT

 [...]Portanto, em face da alienação do imóvel objeto da ação a pretensão 

do autor atinge diretamente o interesse do terceiro adquirente Marcelo 

Campos Ferreira pelo que deve ser incluído no polo passivo da ação, 
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como litisconsorte necessário.Sendo assim, digne-se esta secretaria a 

incluir no polo passivo o Sr. Marcelo Campos Ferreira, alterando-se a capa 

dos autos e registros do Sistema Apolo, conforme qualificação indicada à 

fl. 40.Expeça-se a citação do demandado Marcelo Campos Ferreira 

através de correspondência, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP), observando os dois endereços indicados à fl. 40. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 200762 Nr: 11388-67.2007.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO RENOVADOR 

TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FRANCISCO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA RODRIGUES FIDELIX DA 

CRUZ - OAB:273260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos etc.

1 - Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de 

cumprimento da sentença (fls. 98/100).

Ante o exposto, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 2 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 3 – Por outra banda, em atendimento ao petitório de fls. 94, arbitro 

honorários advocatícios no percentual de 5% (metade) dos 10% fixados 

na sentença, em favor do advogado que atuou primeiramente no 

processo, Ricardo Celso Berringer Favery, devendo ser resguardado o 

valor ao referido advogado quando da expedição de alvará do valor 

eventualmente a ser recebido.

4 – Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 431085 Nr: 1551-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS ÓPTICOS E 

ESPORTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVX PRODUTOS OTICOS EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES MUNIZ - 

OAB:OAB/SP39.006, EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:OAB/SP162880, NATHALIA SOUZA PINESSO - OAB:336678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nada obstante o petitório de fls. 78, este juízo já procedeu à consulta 

requerida (fls. 77).

 Em sendo assim, proceda a citação da ré, através de seu sócio, Sr. 

Adnilson Evangelista de Brito, via mandado, no endereço constante às fls. 

77, conforme já determinado às fls. 75.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 61719 Nr: 7212-84.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEKEILA DOS SANTOS, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BABY-MAC COMÉRCIO E MONTAGEM DE 

MÁQ. P/ PROD. DESCART.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 216.

Deverá o credor para que promova requerimento específico para 

instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

inclusive indicando o nome e qualificação dos sócios da empresa 

executada, de acordo com o art. 134, §§ 1º e 4º, do NCPC.

Feito o processamento do respectivo incidente, apensando-o a estes 

autos, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 275033 Nr: 18089-05.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A

 Vistos etc.

Nada obstante o requerimento acostado às fls. 161, necessário se faz a 

intimação da parte executada para se manifestar acerca do cálculo de fls. 

160. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo, sem qualquer manifesto, o que deverá ser certificado, 

retornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 45616 Nr: 1300-43.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOMAT FRIGORÍFICO DE MATO GROSSO, 

ISAMU SANO, ORIDES TOSCANO, YEDA KOPPS SANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

1 - No que interessa ao deslinde do presente feito, tem-se que fora 

penhorado bem pertencente à parte executada (termo de penhora de fls. 

350), avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 2.904.000,00.

O exequente concordou com a avaliação realizada (fls. 413/414), e o 

curador especial dos executados também tomou ciência do laudo, 

requerendo o prosseguimento do feito (fls. 421).

Diante do exposto, homologo o laudo de avaliação de fls. 410.

2 – Determino a designação de datas para realização de praça judicial, 

devendo ser expedidos os respectivos editais, que deverão conter os 

requisitos ditados pela lei (CPC, art. 886) e haverão de ser publicados na 

forma do art. 887, § 1º e 3º e art. 889, ambos do Código de Processo Civil.

O leilão será presidido pelo leiloeiro oficial e desde logo, fixo a comissão 

do leiloeiro em 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo 

arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser 

informado previamente aos interessados.

 A esses atos as partes deverão ser cientificadas por intermédio de seu 

advogado ou, não o possuindo, pessoalmente (CPC, art. 889).

3 - Deverá o credor trazer matrícula atualizada dos imóveis para 

realização do ato. Prazo: 10 dias.

 4 – Eventuais credores com garantia real ou com penhora anteriormente 

averbada, que não sejam de qualquer modo parte na execução, haverão 

de ser intimados, pessoalmente e por mandado, ao menos 05 (cinco) dias 

antes da primeira praça (CPC, art. 889, V).

5 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 337706 Nr: 5993-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED- CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CUSTÓDIO 

ARRUDA - OAB:11.997, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:10.201/O 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197

 Vistos etc.

1 - Expeça-se alvará de 10% (dez por cento) do valor depositado às fls. 

264 em favor do advogado Waldir Siqueira de Farias, observando a conta 

bancária às fls. 244.

2 – O saldo remanescente deverá ser liberado ao novo patrono da 

credora, Luiz Augusto Arruda Custódio, na conta indicada às fls. 265.

3 - Intime-se a credora pessoalmente, nos termos do art. 450. § 3º, do 

CPC, acerca da transferência efetuada.

4 – No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

5 – Intimem-se e cumpra-se. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 333919 Nr: 2478-07.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LUIZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERIDIANO - FUNDO DE INV. EM DIREITOS 

CRED. MULTISEGMENTOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT, PAULA DANIELLE FORTES 

BENTO - OAB:21598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cauê tauan souza yaegashi - 

OAB:357590

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Impugnação ao Cálculo pela parte 

requerida (fls. 240/241), intime-se a parte autora para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237690 Nr: 17458-32.2009.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ASOIR MONTEIRO DA SILVA, EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HUMBERTO STABILITO, ADAO 

FRANCISCO DE AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINETE RODRIGUES 

ARAÚJO - OAB:11.074/MT

 Vistos etc.

A parte autora, através do petitório de fls. 120, postula pela remarcação 

da audiência de conciliação designada para o próximo dia 17 de julho de 

2018, aduzindo a impossibilidade de seu comparecimento, por 

compromissos agendados anteriormente, aduzindo ser o único procurador 

da parte.

 Pois bem. Nos termos do art. 362, II, do CPC, a audiência poderá ser 

adiada se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa 

que dela deva necessariamente participar.

 Não pode ser considerado motivo justificado o simples fato de o 

advogado ter outros compromissos agendados na mesma data, sem ao 

menos trazer aos autos documentos comprobatórios do alegado, para 

eventual análise.

O deferimento do pedido não se trata de direito potestativo da parte, mas 

uma mera faculdade do magistrado, em conceder ou não o pedido, 

mediante a sua prudente avaliação.

 Desta feita, indefiro o pedido da parte autora e mantenho a data da 

audiência de conciliação para o dia 17.07.2018, às 15h40min.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 245379 Nr: 5836-19.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MARTINS GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CITRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIK HALLEY MAGALHÃES - 

OAB:18.893/MT

 Vistos etc.

Intime-se o douto patrono da parte exequente para manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, III, do Código de Processo Civil, intimem-se o credor pessoalmente, 

para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento do processo.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 1681 Nr: 259-51.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, IOLE PIRES DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE ISABEL WELLER DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:, RAFAEL 

JARA BIGIO - OAB:20194/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEVINO FERREIRA DE 

AMORIM - OAB:640/MT

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 234/235, pelo que passo a 

analisa-lo.

1 – Com relação à regularização do ofício expedido ao 1º Serviço Notarial 

e Registral de Imóveis desta Comarca, este já foi apreciado por este juízo, 

conforme decisão destacada às fls. 232, contudo não fora cumprido, 

devendo a Sra. Gestora Judiciária providenciar o apontamento.

2 – Declarada o falecimento do credor (certidão de óbito de fls. 236) e 

sendo transmissível o direito em litígio, este deve ser substituído por seu 

espólio, ou, se for o caso, seus sucessores/herdeiros, conforme previsão 

do artigo 110 do CPC.

Logo, faz-se pertinente a habilitando do Espólio e/ou traga a qualificação 

de todos os herdeiros para habilitação, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito.

 Sendo assim, com fulcro no artigo 313, §§1º e 2º, CPC, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para que regularize a 

habilitação do espólio ou dos sucessores do de cujus, nos termos do art. 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem-se os autos conclusos.

3 – Por corolário logico, suspendo a audiência designada para o próximo 

dia 01.08.2018.

4 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 222915 Nr: 3119-68.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ELENIR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 
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OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Em consulta ao Sistema Infojud, nos termos postulados às fls. 125/126, 

obteve-se endereço fiscal distinto daqueles informados pela parte 

credora, consoante se observa no espelho que segue em anexo.

Em assim sendo, expeça-se novo mandado de citação à executada 

APARECIDA ELENIR DE CAMPOS, fazendo constar as advertências legais, 

nos termos da decisão inicial.

2 – Acaso negativa a certidão do Sr. Oficial de Justiça, pertinente a 

expedição de ofício às operadoras de telefonia, bem assim às empresas 

ENERGISA e CAB, devendo a credora trazer aos autos os endereços 

respectivos, a fim de se obter o endereço cadastral da devedora.

 3 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 322154 Nr: 18576-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. THIAGO 

ADELMO9 CHIMITI PERUCHI - OAB-MT 14519 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 379055 Nr: 26076-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADM. CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MOREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Postergo a análise do petitório de fls. 32, após a angularização 

processual, que não ocorreu até o momento.

 Em assim sendo, intime-se o douto patrono do credor para que traga aos 

autos endereço atualizado do devedor para que seja procedida a citação 

e/ou requeira o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 435355 Nr: 4230-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME, 

DABILLA DE MELO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Indústria e 

Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda - Ortobom em desfavor de 

MD Comércio de Colchões Ltda – ME e Dabilla de Melo Fraga.

Na decisão proferida às fls. 59 determinou-se a intimação da exequente 

para comprovar o recolhimento das custas judiciais remanescentes, sob 

pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 290, parágrafo 

único, do CPC).

Entretanto, nada obstante o douto patrono da parte autora ter se 

manifestado nos autos, este não procedeu com o recolhimento das custas 

remanescentes, conforme devidamente certificado às fls. 62.

 É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte autora foi 

devidamente intimado (fls. 60), para que apresentasse emenda a fim de 

juntar comprovante do recolhimento das custas processuais 

complementares.

 Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do exequente, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e 

recibo nos autos, se requerido.

 Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos de acordo com o art. 

290, do CPC c/c com o art. 456 §1º da CNGC.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 260751 Nr: 18674-91.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCY JOSÉ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL- COMERCIO DE IMOVEIS PINHEIRO 

LTDA, MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA ´PÚBLICA DE 

VÁRZE GRANDE - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DE VÁRZEA GRANDE - 

OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento de 

sentença. (fls. 102/104).

Assim, a pedido da douta Defensora Pública e em atenção aos termos do 

art. 186 §2º do CPC/2015, intime-se pessoalmente a parte 

requerida/executada, via mandado, para que cumpra o determinado na 

sentença de fls. 93/94, 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).

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247782 Nr: 7491-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. A .B. ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA, 

FRANCISCO DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590 SP, SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - 

OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...) em razão do contrato particular de cessão de direitos de 

fls. 63, determino a substituição processual no polo ativo da presente 

execução, fazendo constar Fundo de Investimentos em Direitos 

Creditórios não Padronizados Multisegmentos NPL Ipanema – NP.3 – Por 

outra banda, merece acolhida o pedido de penhora de faturamento da 
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empresa devedora (art. 835, X, do CPC). A respeito da penhora de 

faturamento das filiais da executada, tem-se que a sociedade empresária 

poderá responder com toda unidade do seu patrimônio pelas obrigações 

assumidas e dívidas pendentes de acertamento, em estrita observância 

aos termos contratuais e legais, podendo a parte contratante valer-se de 

todos os meios cabíveis, extrajudicial ou judicial, para satisfação do seu 

crédito.Por tais razões, alertamos que eventuais débitos contraídos pela 

parte contratante, seja essa matriz ou filial, poderá ensejar a cobrança.Em 

sendo assim, determino seja realizada penhora sobre 10% (dez por cento) 

do faturamento da empresa requerida, (...) NOMEIO administrado o gerente 

da empresa, o qual deverá ser intimado, pessoalmente, a apresentar, 

dentro de 20 (vinte) dias a forma de administração e o esquema de 

pagamento do percentual penhorado, mediante depósito judicial (art. 863, 

parágrafo único, do CPC), devendo, ainda, ser cientificado de seus 

deveres elencados no diploma processual.4 – Procedo consulta junto ao 

sistema RENAJUD, seguindo em anexo informações acerca da existência 

de veículos em nome da parte executada, ambos com várias restrições de 

penhoras, devendo o credor se manifestar se tem interesse no bloqueio 

judicial dos bens. Prazo: 10 dias. 5 - Intimem-se e cumpra-se, com as 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 270102 Nr: 9939-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA BUSSIERI BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO LOPES DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ALVES/UNIC - 

OAB:8882, Stela Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Expeça-se mandado para citação dos confinantes Ozilio Pereira Loiola, 

Francisco Alves Feitosa e Fabricio da Costa Silva, indicados às fls. 69, 

observando que o confinante Dorival Matheus Barbosa já fora citado às 

fls. 45.

2 - Em consulta ao Sistema Infojud, nos termos postulados às fls. 91, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa no espelho que segue em anexo.

Em assim sendo, expeça-se novo mandado de citação ao requerido 

ELPIDIO LOPES DE OLIVEIRA FILHO, fazendo constar as advertências 

legais.

3 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004799-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO CUNHA LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1004799-90.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 03 de agosto de 2017. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005335-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DONATO DA CRUZ (AUTOR)

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: 1005335-67.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ELIO DONATO DA CRUZ RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Ação de Declaração 

de Inexistência de Débito com Tutela Antecipada c/c Danos Morais, 

proposta por ELIO DONATO DA CRUZ em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aduz que, é titular da unidade 

consumidora n. UC 6/2112907-7, desde 2013, residindo no imóvel com 

filho e esposa. Ocorre que em agosto de 2017 foi surpreendido com o 

recebimento de uma fatura no importe de R$1.188,24 (hum mil cento e 

oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e outra fatura no mês de 

fevereiro de 2018, no valor de R$587,81 (quinhentos e oitenta e sete reais 

e oitenta e um centavos), valores que não condizem com a sua média de 

consumo. Ao procurar a requerida, foi orientado a pagar a fatura, e se 

não efetuasse o pagamento da fatura seria multado nos meses seguintes. 

Relata que procurou o PROCON para tentar resolver o problema, todavia 

na audiência de conciliação foi informado de que poderia parcelar o débito, 

pagando uma entrada de 30%, dividindo o restante em mais vezes Assim, 

requer a concessão de tutela antecipada para determinar que a requerida 

se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na sua 

Unidade Consumidora, em virtude do não pagamento das faturas com 

vencimento em 20/08/2017 e 20/02/2018, bem como proceda a exclusão 

do nome do titular da UC dos cadastros de Proteção ao Crédito. Pugnou 

pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e inversão do ônus da 

prova. E os autos retornaram conclusos. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Incialmente verifica-se que o assunto do processo (acidente de 

trânsito) cadastrado no sistema não condiz com a ação proposta. Assim 

retifique-se a autuação do presente feito. Pois bem. Nos termos do art. 

300 do CPC, 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. Da apreciação dos autos verifica-se 

que os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso. A 

probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, 

a qual demonstra que houve um elevado aumento da conta de energia da 

autora referente às fatura do mês de junho e dezembro de 2017, enquanto 

o Histórico de Consumo dos meses anteriores registram o consumo de 

kWh em valor bem inferior ao cobrado (id. 13902832 - Pág. 1). Ainda, o 

termo de audiência do Procon, demonstra que a justificativa apresentada 

pela requerida em razão do elevado aumento foi a existência de 

irregularidade, apresentando como proposta de acordo o parcelamento do 

débito (id. 13902861). Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo evidencia-se no fato de que é incontestável o prejuízo que o 

autor e sua família sofrerão com a ausência da energia, bem essencial em 

nossos dias. Ademais, embora o Superior Tribunal de Justiça considere 

legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, a jurisprudência 

majoritária não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser 

buscados pelas vias ordinárias de cobrança. Assim, no caso de débito 

pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de 

energia elétrica, é ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a título de 

recuperação de consumo não faturado. Neste sentido, colaciono 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “ADMINISTRATIVO - RECURSO 

ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência 

do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento 

de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 
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não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” (Processo: 

REsp 1336889 RS 2012/0164134-3. Órgão Julgador : T2 - SEGUNDA 

TURMA. Relator: Ministra ELIANA CALMON. Publicação: DJe: 11/06/2013. 

Julgamento: 4 de Junho de 2013) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COBRANÇA 

REFERENTE À DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA – ACUSAÇÃO 

DE FRAUDE – CONSTATAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – 

DEFESA ADMINISTRATIVA APRESENTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO “A QUO” – INADMISSIBILIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS AFERIDOS DE MODO 

UNILATERAL – ATIVIDADE DA EMPRESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA 

ENERGIA ELÉTRICA - AGRAVO PROVIDO. A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente. “A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática 

abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar 

o corte por débitos arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente 

quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se 

observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o 

débito.” (Reex. Nec. 105316/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

22/05/2015)”(AI 104100/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016) (negritei) Assim, no 

caso de débito pretérito, que se encontra em discussão judicial, é ilegítimo 

o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não faturado. Também, a inclusão do nome do autor no órgãos de 

proteção ao crédito restou demonstrada pelo documento acostado no id. 

13902842. Demais disso, são funestos os efeitos de ter o nome 

negativado nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias ou renová-las. E viver sem crédito no mundo atual, ou 

ter este abalado, é algo quase impossível. Por outro lado, não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não 

reconhece a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do 

contrato. Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a 

mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os 

requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a empresa ré abstenha-se de interromper o fornecimento 

de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 6/2112907-7, referente 

aos meses de junho e dezembro de 2017, no valor respectivo de 

R$1.188,24 (mil cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e 

R$587,81 (quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), bem 

como retire o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência do débito em discussão, até a solução do presente litigio, sob 

pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite do valor da 

causa. Em que pese a expressa manifestação da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, do CPC, 

a audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Desse modo, 

designo para o dia 2 de outubro de 2018, às 14horas, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a 

parte ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 

335, ambos do 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. Outrossim, nos 

termos do art. 6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da 

provada, eis que evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência 

do autor em relação à ré. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 28 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005315-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIDY VIEIRA DA SILVA CARMO (AUTOR)

IGOR VIEIRA DA SILVA CARMO (AUTOR)

IVALDINA DE SOUZA GOMES (AUTOR)

IZALETE TEREZINHA DALPIAZ (AUTOR)

JONATHAN RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

JOSIANE DA SILVA PINHO (AUTOR)

JOSE ANTONIO RODRIGUES (AUTOR)

JULIENE CONCEICAO DA SILVA PINHO (AUTOR)

JHENNYFER RIGONATO FERNANDES NOGUEIRA (AUTOR)

JUCIMARA ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR)

JESSIKA RENATA DE BRITO SOUZA (AUTOR)

JULIANA JENIFFER COSTA E SILVA (AUTOR)

JOSCILAYNE ALVES (AUTOR)

JUCINEIA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR)

JAINE MARIA DA SILVA (AUTOR)

KAIZA DE OLIVEIRA CONDE (AUTOR)

KARLLA MARIA LEAL (AUTOR)

NARUBIA DE SOUSA MARTINS (AUTOR)

NOILSON MANOEL DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

NORIANE SOUZA FIGUEIREDO (AUTOR)

PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO (AUTOR)

NATALIA FLORES DO NASCIMENTO (AUTOR)

RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

PATRICIA APARECIDA DUARTE POMPEU (AUTOR)

KAROLLAYNNE ALVES ARANTES RIGONATO (AUTOR)

KEYLA REGINA DA SILVA NETO (AUTOR)

LAILA KAROLAINE DE ALMEIDA COSTA (AUTOR)

KEINE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

LUZINETE BERNARDINO DOS SANTOS FIGUEIREDO (AUTOR)

LUZINETE APARECIDA LIMA DA SILVA (AUTOR)

JESSICA MELISSA DA CONCEICAO (AUTOR)

LILIANA CARDOSO (AUTOR)

LAIANE GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

LUSMARA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

LUCAS ANTONIO AMARANTE COSTA (AUTOR)

LARISSA DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

LAYANI VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

MARCILENE DE ALMEIDA CAMPOS (AUTOR)

MARTA CECILIA DA SILVA LIMA (AUTOR)

MARGARET REGINA DOS SANTOS ARRUDA (AUTOR)

MARIA LUCIA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

MISLENE LARA DE CAMPOS (AUTOR)

MARIELLE REGINE SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

MICHELLE ANTONIA MOREIRA SILVA (AUTOR)

MARIA DE FATIMA SILVA MOREIRA (AUTOR)

MARCIA BRUNA ESQUIBEL (AUTOR)

MARILENE VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

MARINA LEITE DE OLIVEIRA (AUTOR)

MICHELE BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

MARILUCIA NOVAIS SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT0008015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005315-76.2018.8.11.0002. 

AUTOR: IGOR VIEIRA DA SILVA CARMO, INGRIDY VIEIRA DA SILVA 

CARMO, IZALETE TEREZINHA DALPIAZ, IVALDINA DE SOUZA GOMES, 

JONATHAN RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE ANTONIO RODRIGUES, 

JOSIANE DA SILVA PINHO, JULIENE CONCEICAO DA SILVA PINHO, 

JUCIMARA ARAUJO DE OLIVEIRA, JHENNYFER RIGONATO FERNANDES 

NOGUEIRA, JESSIKA RENATA DE BRITO SOUZA, JOSCILAYNE ALVES, 

JULIANA JENIFFER COSTA E SILVA, JAINE MARIA DA SILVA, JUCINEIA 

DOMINGAS DA SILVA, KARLLA MARIA LEAL, KAIZA DE OLIVEIRA 

CONDE, KEYLA REGINA DA SILVA NETO, KAROLLAYNNE ALVES 

ARANTES RIGONATO, KEINE PEREIRA DA SILVA, LAILA KAROLAINE DE 

ALMEIDA COSTA, LUZINETE BERNARDINO DOS SANTOS FIGUEIREDO, 

JESSICA MELISSA DA CONCEICAO, LUZINETE APARECIDA LIMA DA 

SILVA, LILIANA CARDOSO, LUSMARA SILVA RODRIGUES, LAIANE 

GOMES DE OLIVEIRA, LUCAS ANTONIO AMARANTE COSTA, LAYANI 

VIEIRA DE OLIVEIRA, LARISSA DA SILVA CAMPOS, MARTA CECILIA DA 

SILVA LIMA, MARCILENE DE ALMEIDA CAMPOS, MARGARET REGINA 

DOS SANTOS ARRUDA, MISLENE LARA DE CAMPOS, MARIA LUCIA 

SILVA RODRIGUES, MICHELLE ANTONIA MOREIRA SILVA, MARIELLE 

REGINE SILVA DE ARRUDA, MARCIA BRUNA ESQUIBEL, MARIA DE 

FATIMA SILVA MOREIRA, MARINA LEITE DE OLIVEIRA, MARILENE VIEIRA 

DA SILVA, MARILUCIA NOVAIS SENA, MICHELE BARBOSA DE OLIVEIRA, 

NOILSON MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NARUBIA DE SOUSA MARTINS, 

NORIANE SOUZA FIGUEIREDO, NATALIA FLORES DO NASCIMENTO, 

PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO, PATRICIA APARECIDA DUARTE 

POMPEU, RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA RÉU: AURORA 

CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP Vistos. 

Cuida-se de Ação Ordinária de Aquisição de Imóvel com pedido de Tutela 

Antecipada proposta por IGOR VIEIRA DA SILVA CARMO e outros em 

desfavor de AURORA CONSTRUCÕES INCORPORACÕES E SERVICOS 

LTDA. Sustentam os autores que, apesar de terem efetuado os cadastros 

burocráticos necessários nos setores da habitação, de serem pessoas 

que adequam ao perfil que se beneficia das políticas públicas de 

habitação, seus pleitos se alongam no tempo em decorrência de lento 

andar da decisões políticas. Afirmam que, as obras do Residencial 

Jequitibás foram paralisadas há mais de 5 (cinco) anos, em razão de 

problemas administrativos da requerida, ficando o empreendimento em 

situação de abandono. Assim, os moradores resolveram ocupar as 

residências e iniciar o processo de retomada das construções com a 

realização da cobertura, colocação de portas, janelas e outros reparos 

necessários. Assim, requerem a concessão de tutela antecipada para 

autorizar que os moradores realizem as obras necessárias para 

conclusão das residências; que seja autorizado o depósito mensal da 

quantia de R$50,00 (cinquenta reais) a título de antecipação das 

prestações e que seja efetuada a perícia judicial individual das casas a fim 

de atestar quais partes do projeto foram construídos pela requerida. No 

mérito, pugnam pela procedência da ação, permitindo que as famílias 

requerentes adquiram em definitivo as Unidades do Residencial Jequitibás. 

Em que pese a relevância dos fatos e argumentos expendidos pela parte 

autora, no caso verifica-se a ausência de interesse processual e 

legitimidade para a interposição da presente ação. Isso porque, da análise 

dos fatos narrados denota-se que, em verdade, os requerentes 

pretendem a concessão de decisão judicial que autorize/permita a 

continuação de situação irregular. Assim, a concessão da tutela 

pretendida ensejaria convalidação, por parte do Poder Judiciário, da 

invasão realizada pelos requerentes, o que não se admite. Demais disso, o 

objeto da ação, permitir que as famílias adquiram em definitivo os imóveis 

do Residencial Jequitibás, não tem qualquer respaldo jurídico haja vista 

que não preenche os requisitos para a aquisição da propriedade, 

conforme previsto nos art. 1238 e seguintes do Código Civil, posto que os 

autores possuem a posse clandestina dos imóveis em questão. Cumpre 

anotar que, o simples fato de o requerentes preencherem os requisitos 

para participarem do Programa de Habitação Popular e de terem realizado 

a inscrição para tanto, não gera o direito de verem-se emitidos na posse 

dos imóveis. É cediço que, para fazer jus ao recebimento do imóvel é 

necessário se observar a ordem de prioridade, participar do sorteio 

realizado pelas autoridades competentes e ser contemplado, o que ainda 

não ocorreu. De tal modo, ainda que demostrado o descaso da requerida e 

do Poder Público com o empreendimento em questão, os requerentes não 

se podem valer do Poder Judiciário para desrespeitar as normas 

estabelecidas e/ou adquirir um dos imóveis do referido residencial em 

detrimento de outros que também tem direito à moradia digna. De outro 

norte, tendo em vista a não conclusão das obras, com a consequente 

expedição de habite-se pela autoridade competente, este juízo não pode 

coadunar com o descumprimento de normas de segurança, autorizando 

que pessoas residam no empreendimento inacabado. Assim, em 

homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Sem prejuízo, tendo em vista a 

conexão do presente feito com a Ação de Manutenção de Posse 

distribuída sob n. 1004694-79.2018.811.0002, determino a associação dos 

processos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 29 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005416-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BORGES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005416-16.2018.8.11.0002. 

AUTOR: VINICIUS BORGES SILVA RÉU: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA 

DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos. Verifica-se que o 

presente feito é oriundo do plantão judiciário, tendo o juiz plantonista 

concedido a liminar pleiteada, para determinar que a requerida autorize 

que o requerente seja submetido à medicação quimioterápica (id. 

13930140). Aportou aos autos petição do autor informando que, passados 

mais de três horas, a requerida não cumpriu a determinação judicial, sendo 

informado verbalmente que autorizaria apenas a primeira sessão de 

quimioterapia, porém sem autorizar as demais. Assim, requer a 

complementação da liminar para que a requerida suspenda o período de 

carência por completo, fornecendo ao Requerente todos os medicamentos 

e exames, bem como forneça ainda a internação de que precisa e que 

reitere a determinação de multa diária e prisão em flagrante do diretor da 

Unidade Requerida. Pois bem. À vista da evidente urgência da medida 

pleiteada, para garantia da saúde do autor, entendo por bem deferir o 

pedido formulado. Com efeito, embora o autor não tenha cumprido o prazo 

de carência, o STJ, há muito, firmou o entendimento no sentido de 

reconhecer que a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato 

voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não 

prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por 

necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de 

urgência, de tratamento de doença grave, em que o valor da vida humana 

se sobrepõe a qualquer outro interesse. Nesse sentido: “(...) 1. Esta Corte 

Superior firmou entendimento de que o período de carência 

contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de 

situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa 

frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado (...)” 

(REsp 845.103/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe, 23.04.2012). 

No caso concreto, diante da prova dos autos, o autor tem urgência na 

realização do tratamento quimioterápico, em consequência do diagnóstico 

de neoplasia maligna. Destarte, determino que a requerida, no prazo de 

24horas (vinte e quatro horas), autorize a realização do tratamento 

quimioterápico, bem como os procedimentos médicos ambulatoriais e 

hospitalares supervenientes necessários até o restabelecimento da saúde 

do autor, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária que arbitro em 

R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa. Indefiro os 

demais pleitos, tendo em vista inexistir comprovação da data e horário que 

a requerida foi citada/intimada da decisão anterior. CUMPRA-SE NO 

PLANTÃO, SERVINDO CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO. 

No mais, designo para o dia 16 de outubro de 2018 às 14h40min, 

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). 
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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. Por fim, defiro o pedido de prioridade na tramitação 

processual por se tratar o autor de pessoa portadora de doença grave, 

nos termos do art. 1.048, I, do CPC. Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária à 

identificação do processo com a devida anotação de prioridade no 

andamento processual (art. 1.048, § 2º, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 29 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. 

Trata-se de Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência proposta 

por EUSTÁQUIO MACHADO DE MIRANDA CERAMICA EPP- CERAMICA 

SÃO BENTO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Aduz que, a conta de energia do mês março de 2018 foi 

devidamente quitada, contudo as faturas dos meses seguintes, 

apresentam valores superiores aos meses anteriores, sendo que nos 

meses de abril e maio a empresa fechou as portas pelo período de 15 

(quinze) dias, de modo que o consumo de energia deveria ser 50% inferior 

e não aumentar quase 30%. Assim, requer a concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica, mediante o pagamento de 50% da conta 

de abril e maio de 2018, a serem depositadas em juízo. Pugnou pela 

concessão da justiça gratuita. Determinada a emenda à inicial para que a 

requerente informasse o endereço eletrônico das partes, comprovasse a 

alegada hipossuficiência e esclarecesse o pedido de tutela de urgência 

(id. 13909051) a autora apresentou petição de emenda, informando a 

renúncia ao pedido de gratuidade da justiça, bem assim juntando 

comprovante de recolhimento das custas processuais (id. 13920190 e 

13920218). E os autos retornaram conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Incialmente, recebo a emenda à inicial pois 

satisfatória. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver a elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Da apreciação dos autos verifica-se que o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo requerente merece parcial acolhimento. No caso, 

conquanto inexista prova de que a empresa paralisou os serviços por 

quinze dias em cada um dos meses em discussão, a probabilidade do 

direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra 

que houve um elevado aumento das contas de energia dos meses de abril 

e maio do corrente ano, em relação às anteriores. Já o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de que é 

incontestável o prejuízo que autora sofrerá com a ausência da energia, 

bem essencial em nossos dias, haja vista a impossibilidade de 

funcionamento do estabelecimento comercial. Neste sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA DAS FATURAS CONTROVERTIDAS. ABSTENÇÃO DE 

INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

273 DO CPC. Havendo discussão sobre a responsabilidade do debito, sua 

quantificação e a legalidade das exações e presentes a fumaça do bom 

direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional final, demonstra-se 

inobstável a concessão da tutela de urgência, até para não sacrificar 

excessivamente o usuário que, legitimamente, dele de insurge. Presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, uma 

vez que verossímil a alegação, ausente o perigo de irreversibilidade da 

medida e de danos irreparáveis ou de difícil reparação a concessionária. 

Conhecimento e provimento do recurso.” (Processo: AI 

00119063120138190000 RJ 0011906-31.2013.8.19.0000. Orgão Julgador: 

NONA CAMARA CIVEL Partes. Publicação: 17/05/2013. Julgamento: 16 de 

Abril de 2013 Relator: DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA.) De outro 

norte, não se mostra razoável que seja determinado que a requerida se 

abstenha de efetuar o corte de energia enquanto o consumidor está 

inadimplente no meses em discussão, e continuaria a usufruir dos 

serviços da Concessionária sem uma contrapartida, acarretando o 

enriquecimento sem justa causa, o que não se admite no direito. De tal 

modo, tendo em vista que a autora pretende discutir o alegado excesso na 

cobrança da fatura de energia, mostra-se razoável que efetue o 

pagamento/depósito do valor referente à média de consumo dos meses 

anteriores, principalmente da fatura que se encontra vencida e não 

adimplida. Anoto que não há risco de irreversibilidade do provimento final, 

pois a presente medida liminar não reconhece a pretensão autoral, nada 

impede a cobrança ou execução do contrato. Outrossim, diante da sua 

própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer 

momento, desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em 

vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC, para determinar que a empresa ré, se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica, no tocante aos débitos discutidos nos 

autos, quais sejam as faturas de referência dos meses de abril de 2018, 

no valor de R$90.925,82, com vencimento em 6/6/2018, e maio de 2018, no 

valor de R$90.171,67, com vencimento em 6/7/2018. Caso tenha 

suspendido o fornecimento de energia, deverá restabelece-lo no prazo de 

48horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite do 

valor da causa. Consigno que, o cumprimento da tutela de urgência fica 

condicionado ao depósito ou prestação de caução real ou fidejussória do 

valor correspondente à média de consumo, dos últimos seis meses, do 

meses em discussão e que não foi adimplido (abril de 2018), ficando à 

disposição da requerida o seu levantamento. Concedo o prazo de 10 (dez) 

dias para que o autora efetue o depósito do valor correspondente à média 

de consumo, bem como deverá efetuar o depósito da média da fatura 

correspondente ao mês de maio, até a data do vencimento sob pena de 

revogação da liminar ora concedida. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 16 de outubro de 2018, às 14h20, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (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). 

À vista do horário e urgência da medida, CUMPRA-SE NO PLANTÃO 

JUDICIÁRIO. . Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 29 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000818-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008458A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 
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Gestor Judiciário

Intimação 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)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Senhor Oficial de 

Justiça de id 13914905, e inclusive, em sendo o caso (processo com 

custas), efetuar o depósito de diligência.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004051-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

ERICA BARBOSA DE SOUZA OAB - GO31453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACAR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004051-24.2018.8.11.0002. AUTOR: SAGA 

LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA RÉU: 

JACAR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA Vistos, etc. Acolho à 

emenda da inicial constante nos Ids. 13474104, 13474106 e 13474107, a 

fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. À vista da manifestação 

expressa da parte autora quanto o seu interesse 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 15h30 a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004988-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANTER SIMOES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004988-34.2018.8.11.0002. AUTOR: 

RANTER SIMOES DE SOUZA RÉU: DABERSON MACHADO BATISTA 

Vistos, etc. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Quanto à inversão do 

ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, no 

presente caso, não há que se falar em inversão do ônus da prova, uma 

vez que a relação entre advogado/cliente não se sujeita a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, e sim a uma relação contratual. A esse 

propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. FORO 

DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CLIENTE E ADVOGADO. INAPLICABILIDADE 

DO CDC. RELAÇÃO REGIDA PELO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. VALIDADE DA DISPOSIÇÃO 

CONTRATUAL. SÚMULA 335 DO STF. RECURSO INOMINADO DA AUTORA 

DESPROVIDO. MANTIDA SENTENÇA DE ORIGEM QUE EXTINGUIU O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71007055049, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 14/09/2017) Deste modo, indefiro a inversão do ônus 

da prova postulado pela parte autora. Diante da manifestação expressa da 

parte autora quanto o seu interesse 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 16h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por mandado, para comparecimento a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por fim, ADVIRTO a 

parte autora quanto ao disposto no art. 17 da Resolução n°. 185/2013 do 

CNJ (Institui o Sistema PJE), segundo o qual os documentos anexados às 

petições eletrônicas deverão ser classificados e organizados de forma a 

facilitar o exame dos autos, não sendo cabível, portanto, a simples 

denominação “DOC RANTER 01”, “DOC RANTER 02”, “DOC RANTER 03” 

para classificação dos documentos, sob pena de exclusão e 

determinação de nova apresentação. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002276-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAISON DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002276-71.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

DAISON DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL 

LTDA., PHILCO ELETRONICOS SA Vistos, etc. Acolho à emenda da inicial 

constante nos Ids. 13017315 e 13764826, a fim de que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. AR CONDICIONADO (SPLIT) COM DEFEITO. 

DEVOLUÇÃO DO VALOR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A parte autora adquiriu, em abril 

de 2008, três aparelhos de ar condicionados fabricados pela ré e alegou 

que somente veio a utilizá-los a partir do ano de 2010. Defendeu-se a 

parte ré alegando que os produtos foram comercializados em perfeitas 

condições e que não agiu em desacordo com as normas. Asseverou que 

o problema foi constatado após os respectivos prazos de garantia (2 anos 

para o ar condicionado e peças e 5 anos para o compressor). Relação de 

consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art.6º, 

inciso VIII, do CDC. Logo, cabia à parte ré demonstrar não se tratar de 

vício oculto. Conforme registrado no parecer homologado, a questão da 

garantia, versando de vício oculto, aplica-se o prazo de 90 dias (artigo 26 

do CDC), o qual começa a fluir da detecção do defeito, que, no caso, teria 

ocorrido em 30 de agosto de 2013, conforme os documentos de fls. 36/37, 

ainda que já expirada a garantia contratual. Ademais, corrobora tratar-se 

de vício oculto e não de problema decorrente do uso, o laudo técnico de fl. 

76, o qual atesta que o aparelho fabricado pela ré "não está refrigerando 

nem aquecendo ... o aparelho não apresenta sinais de mau uso ou 

conservação". (...) SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71004879698, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

27/01/2015) Por esse viés, razão assiste à parte requerente no tocante ao 

pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, 

tal inversão é indispensável, eis que as requeridas reúnem melhores 

condições probatórias para a resolução da lide, em detrimento da 

hipossuficiência técnica da parte requerente, eis que, não tem como a 

parte autora saber por qual motivo o item comprado começou a dar 

problema logo após a instalação. Deste modo, inverto do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, diante da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 29/08/2018, às 14h, a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, 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 as partes requeridas, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004472-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HR ALVES & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA OAB - MT13931/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004472-48.2017.8.11.0002. AUTOR: HR 

ALVES & CIA LTDA - EPP RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Em 

atenção ao princípio do contraditório, venha à parte requerente manifestar 

acerca do Instrumento Particular de Transação, Quitação, Sub-rogação e 

Outras Avenças juntado pela parte requerida no id. 811373127, no prazo 

legal. Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005133-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON CESARINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005133-90.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ARILSON CESARINO DA COSTA RÉU: AMERICAN TOWER DO BRASIL - 

CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. Vistos, etc. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. No impulso, diante do interesse da parte 

autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 29/08/2018, às 

15h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes específicos para negociar e transigir, bem assim acompanhadas 

de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer 

contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência de 

conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso 

I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que 

for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação 
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que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005214-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA ANDRESSA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005214-39.2018.8.11.0002. AUTOR: 

CAROLINA ANDRESSA PEREIRA RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 

Vistos, etc. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. 

APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS 

CESSANTES. CABIMENTO. 1. A relação jurídica havida entre as partes 

encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

pois há a figura do consumidor, destinatário final econômico e fático do 

produto (unidade imobiliária) construído, incorporado e comercializado 

pelas requeridas fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º 

e 3º do CDC). 2. Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do 

consumidor, quando demonstrada a verossimilhança das suas alegações, 

ou quando provada sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). 

(...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido 

o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos 

exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a 

hipossuficiência do autor é evidente, uma vez a requerida reúne melhores 

condições de comprovar se as cobranças são devidas ou não. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. 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 

03/09/2018, às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005075-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERTON MARCELINO DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005075-87.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME RÉU: 

CLEVERTON MARCELINO DE ALMEIDA Vistos, etc. À vista da ausência da 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 03/09/2018, às 15h30 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por mandado, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005075-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERTON MARCELINO DE ALMEIDA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme despacho de id 13841498 

, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003301-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DE OLIVEIRA (AUTOR)

LUCIA VAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO OAB - MT0011083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003301-22.2018.8.11.0002. AUTOR: JOSE 

AILTON DE OLIVEIRA, LUCIA VAZ RÉU: CIJ IMOVEIS LTDA - EPP Vistos. 

Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da não 

citação da parte requerida, conforme termo de Id. 13763523, tendo a parte 

autora pugnado pela nova tentativa de citação da parte requerida no 

endereço descrito no Id. 13451211. Pois bem, diante da não citação da 

parte requerida, redesigno o ato para o dia 03/09/2018, às 16h a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida, na 

pessoa do seu representante, conforme pugnado no Id. 13763523, 

consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 12933811. Por 

fim, consigno que o Oficial de Justiça, auxiliar do Juízo, não tem o dever 

funcional de procurar pela parte que se comprometeu, nos autos, a 

conduzi-lo, cabendo a esta, interessada que é no desenlace do processo, 

contatar o Meirinho com vistas ao efetivo cumprimento da diligência. 

Destarte, uma vez requerida à condução e deferida a providência, o que 

tenho como acolhida no presente caso, caberá à parte solicitante contatar 

o Oficial de Justiça tão logo este esteja em posse do Mandado, com vistas 

ao oferecimento dos meios a que se comprometeu. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004051-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE SOUZA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004051-58.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARCIONE SOUZA PASSOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. A parte autora pretende a declaração de inexistência de um 

suposto débito inserto no dia 05/07/2014, no valor de R$ 550,52 

(quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), contudo, 

analisando o extrato de Id. 7940418, observo que apenas constam débitos 

nos valores de R$ 177,43 (cento e setenta e sete reais e quarenta e três 

centavos) e R$ 61,22 (sessenta e um reais e vinte e dois centavos). 

Assim, determino, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

aportar aos autos extrato que evidencie o débito objeto da lide, ou 

esclarecer os valores que pretende sejam declarados inexistentes, sob as 

penalidades legais. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001128-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDY FRANCA CORREIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001128-59.2017.8.11.0002. 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 

impugnação a justiça gratuita O requerido contesta a concessão do 

benefício da justiça gratuita deferido a parte autora, alegando que ela não 

junta qualquer documento que evidencie a falta de condições financeiras 

que justifiquem a concessão da gratuidade. Assim, requereu a intimação 

da autora para que junte aos autos documentos que comprovem a real 

necessidade da justiça gratuita, sob pena de indeferido dos benefícios. 

Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido elaborado pela 

Ré, à vista de que o ônus da prova quanto à capacidade financeira do 

autor recai sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister. 

Deste modo, não merece prosperar a pretensão do requerido, até porque 

ela se limitou a apresentar alegações genéricas e desamparadas de 

quaisquer provas. A esse propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 

1. O requerimento de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo 

ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos termos da Lei 1.060/50, 

ocorre mediante simples declaração de pobreza do requerente, pessoa 

natural. 2. A parte contrária poderá requerer a revogação dos benefícios 

de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos 

requisitos essenciais à sua concessão. Em não havendo contraprova 

deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação da súmula em 

04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa questão prévia 

e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita concedida ao autor. 

Das ações idênticas promovidas pelo patrono da parte autora A requerida 

afirma que o patrono da parte autora tem movimentado o Judiciário com 

ações que contém os mesmos pedidos, em nome do mesmo cliente, com o 

mesmo objeto e mesma causa de pedir. Assim, aduz que se faz 

necessário apurar eventual litigância de má-fé. Inicialmente, ressalto que a 

despeito das alegações da parte requerida, esta descurou de aportar aos 

autos qualquer comprovação do alegado, seja por meio de indicação dos 

códigos dos referidos processos, supostamente idênticos, seja por meio 

de juntada de extrato processual. Com efeito, certo que a simples 

interposição de ações semelhantes não configura litispendência ou 

litigância de má-fé, sendo necessário o enquadramento nos requisitos do 

art. 337, §3º do CPC para eventual julgamento sem análise do mérito. 

Ademais, sem a comprovação do alegado, não há como se verificar os 

fatos narrados pela parte requerida, motivo pelo qual afasto a preliminar. 

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. 6737746 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, determino, de ofício, a produção de prova pericial. 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. Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 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, 
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art. 465, do CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi 

determinada de ofício por este juízo, os honorários periciais serão 

rateados, sendo que a parte correspondente ao autor será arcada pelo 

Estado. Assim, determino que a parte requerida venha no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais 

correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, do CPC. Ainda, 

considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do 

Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será 

expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários 

correspondente a parte autora, em momento oportuno, conforme prevê o 

art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – 

Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, 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 apresente na Secretaria a via ORIGINAL dos documentos de Id. 

6737746, no prazo de 15 (quinze) dias, para a realização da perícia acima 

deferida. Apenas com a apresentação do documento original acima 

determinado, o qual deverá ser entregue ao perito, e 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. 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/2015 quando da elaboração do laudo. Com 

a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do 

CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000836-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. SABOIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Expediente

 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.: 439765 Nr: 6655-43.2016.811.0002

 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: CRISANTINA DOS SANTOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIHADINEY TAVARES EUGENIO 

- OAB:16378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32.349/SC, JANINE GIRARDI - OAB:39458/SC

 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.: 392607 Nr: 6952-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 386943 Nr: 3279-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-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$ 198,49, totalizando em R$ 

611,89, 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.: 247268 Nr: 7118-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-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$ 267,11, totalizando em R$ 

680,51, 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.: 431533 Nr: 1859-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA DOS SANTOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, ellen cristina gonçalves - 

OAB:17603-A/MT

 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.: 440789 Nr: 7185-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIL HOSTER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR A. SELVÁTICO - 

OAB:OAB/MT 21.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-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.: 397470 Nr: 9996-14.2015.811.0002

 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: OSMILTON SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E ENVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:OABMT17658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 42.277

 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.: 410686 Nr: 17010-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417306 Nr: 20644-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 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 16h30, 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.

Ficam as partes intimadas por meio de seus advogados constituídos nos 

autos.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 28 de junho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 430550 Nr: 1171-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL E MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESENEG DO BRASIL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171 M/S, HELDER GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 213893 Nr: 9281-16.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELA CRISTINA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388961 Nr: 4716-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO PIRES DA SILVA, IONE FERREIRA DE SOUZA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SILVIO SANTOS, VALMIR 

ROBERTO DE SOUZA, ANTONIO SANTOS, PEDRO MATOS DE ANDRADE, 

JOÃO ELSON DOS SANTOS, ANGELA MARIA VERÃO, JULIO CESAR F. 

ARRUDA, MARIA ALBINA S. SILVA, NAYARA G. SILVA, ROSEMARA 

DIAS PINHEIRO, JAIME MAXINO, GABRIEL LEITE MAXINO, ELIAS DA 

SILVA, JOÃO PAULO SANTIAGO DE JESUS, ANDRÉIA S. DE JESUS, 

MAGNO D. G. DA ROSA, PAULO DE JESUS, RAFAEL S. DE SOUZA, JOÃO 

DE TAL, JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA, PAULO CESAR DIAS, ISLANA 

G. S. MENDES, LUIZ DA SILVA, JUCIMARA C. DA SILVA, JOCILENE C. DA 

SILVA, REGINALDO DOS SANTOS, ALEXANDRE FERREIRA, MARGARETE 

FERREIRA, MARIA IOLANDA BORDIM, RIADSON B. SILVA MENDES, 

FABIANO GARCIA URAN, OLGA GARCIA, PRECILA R. COSTINHA, LUIS 

ALBERTO URAN, IVINA ANGÉLICA F. DODO, ANDERSON S. DE OLIVEIRA, 

LUCAS DIAS DE FREITAS, MÁRCIO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002, PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O MT

 Cód. 388961

Vistos, etc.

Considerando que a parte requerida manifestou interesse na composição 

amigável entre as partes, designo audiência de conciliação para o dia 

28/08/2018, às 14h, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, no Fórum 

de Várzea Grande/MT, o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, do 

CPC, ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ.

Outrossim, tendo em vista que as partes já possuem advogados 

constituídos nos autos ficam elas intimadas por meio de seus 

procuradores da presente decisão para comparecimento à audiência de 

conciliação.

Ainda, DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC para realização da sessão de 

conciliação acima designada.

Por fim, suspendo a decisão de fl. 280 até a realização da audiência de 

conciliação, sendo que no caso de não formalização de acordo, 

determino, voltem-me os autos conclusos para a análise dos demais 

pedidos formulados à fl. 301.

 Proceda-se com o cadastro dos requeridos e de seus advogados 

indicados às fls. 303/416.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 28 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 340343 Nr: 8214-06.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES DAVINO, TNGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO CLARO DOS SANTOS, MAURO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMONICA CORREA - OAB:10744

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes a respeito da audiência designada 

para o dia 07/08/2018, às 14h00, visando a inquirição da testemunha 

Vinicius de Oliveira Figueiredo, a ter lugar nas dependências do Fórum da 

Comarca de Comarca de Campo Grande-MS, Vara de Falência, 

Recuperações, Insolvências e Cartas Precatórias Cíveis, na Rua da Paz, 

14, Centro, 4º Andar, Bloco I, Campo Grande-MS.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 348113 Nr: 14351-04.2014.811.0002

 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: CLEUMAR SOARES ZEITOUN, ITAMAR ZEITOUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT, 

RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13096B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005095-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005095-78.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Genilza Lima do Carmo Fernandes promove ação de indenização por 

danos morais, com pedido de antecipação de tutela inaudita altera parte 

em face de Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não - 

Padronizados NPL I, sustentando, em síntese, que ao tentar efetuar 

compras, teve o seu pedido negado, em razão de seu nome constar nos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de supostos 

débitos nos importes de R$ 220,68 (duzentos e vinte reais e sessenta e 

oito centavos), R$ 130,03 (cento e trinta reais e três centavos), R$ 248,93 

(duzentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), R$ 285,16 

(duzentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), R$ 321,25 

(trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), R$ 286,08 

(duzentos e oitenta e seis reais e oito centavos), R$ 348,86 (trezentos e 

quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), R$365,61 (trezentos e 

sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), sob os números de 

contrato, respectivamente, 5604453969, 5603349712, 5601711501, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 572 de 640



5603349712, 5602108191, 1605075099, 1605016950 e 5601816318. 

Enfatiza que desconhece os valores cobrados e sustenta que a restrição 

é totalmente indevida, pois jamais teve qualquer relação jurídica com a 

empresa ré, ainda aduz não ter sido notificado previamente da inclusão, 

razão pela qual requer a concessão de tutela provisória para a exclusão 

do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Ao final, pugna para que 

seja declarada a inexistência do débito e a condenação da requerida a 

indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados no Id. 13772272 e 13772047, em virtude de 

suposto débito junto à requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais do requerente de seus cadastros, quanto aos débitos de R$ 

220,68 (duzentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), R$ 130,03 

(cento e trinta reais e três centavos), R$ 248,93 (duzentos e quarenta e 

oito reais e noventa e três centavos), R$ 285,16 (duzentos e oitenta e 

cinco reais e dezesseis centavos), R$ 321,25 (trezentos e vinte e um 

reais e vinte e cinco centavos), R$ 286,08 (duzentos e oitenta e seis reais 

e oito centavos), R$ 348,86 (trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e 

seis centavos), R$365,61 (trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta 

e um centavos), sob os números de contrato, respectivamente, 

5604453969, 5603349712, 5601711501, 5603349712, 5602108191, 

1605075099, 1605016950 e 5601816318, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. No impulso, diante da manifestação expressa quanto 

ao desinteresse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 27/08/2018, às 16h30, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005954-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C L V MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

ISRAEL ANTONIO DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005954-65.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

DEJALMA MARQUES DA SILVA REQUERIDO: C L V MULTIMARCAS LTDA 

- ME Vistos, etc. Em contestação a parte requerida além de alegar a sua 

ilegitimidade, pugnou pela sua exclusão do polo passivo, “bem como a 

inclusão da pessoa do senhor Israel, em forma de denunciação a lide” (id. 

6054631). O autor, ao apresentar sua impugnação à contestação, 

reforçou a legitimidade da empresa requerida para figurar no polo passivo 

da lide, não se opondo, contudo, ao chamamento ao processo do Sr. Israel 

Antônio da Cruz. Pois bem, passo a análise da possibilidade de inclusão 

do Sr. Israel no polo passivo da lide. A denunciação da lide constitui “uma 

ação regressiva, in simultaneus processus, proponível tanto pelo autor 

como pelo réu, sendo citada como denunciada aquela pessoa contra quem 

o denunciante terá uma pretensão indenizatória, pretensão de reembolso, 

caso ele, denunciante, vier a sucumbir na ação principal”.[1] Tem-se, pois, 

que a denunciação da lide não se trata de procedimento de exclusão de 

parte do polo passivo ou ativo da lide, mas de uma simples ação 

regressiva manejada dentro da própria demanda principal, e assim o é 

para fins de economia processual. Por conta disso, não há como excluir a 

requerida do polo passivo e incluir o Sr. Israel, como pretendido em 

contestação. Também não é possível aplicar a essência do instituto da 

denunciação da lide, prevista no art. 125/CPC, pois se verifica que o 

requerido pretende se eximir da responsabilidade pelo fato a ele imputado, 

atribuindo-a, com exclusividade, a terceiros, o que é defeso na 

denunciação. Realmente, a esse respeito, colho o seguinte julgado do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ. INTERMEDIADOR. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO. LIDE. 

ATRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE. TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE. 
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IMPROVIMENTO. I. O agente que intermedeia a contratação de seguro é 

parte legítima para figurar na ação de cobrança da indenização securitária 

se, com seu comportamento, faz crer ao contratante que é responsável 

pela cobertura. II. É inadmissível a denunciação da lide, com fundamento 

no artigo 70, III, do Código de Processo Civil, se busca o denunciante 

eximir-se da responsabilidade pelo fato e atribuí-la a terceiro. III. Recurso 

especial conhecido em parte e desprovido.”[2] – Negritei. Dessa forma, 

indefiro o pedido de denunciação da lide. No mesmo caminho trilha o 

pedido de chamamento ao processo do Sr. Israel formulado pelo autor. 

Isso porque, somente é admissível esse instituído quando o pedido for 

formulado pelo réu, à luz do disposto no art. 130 do CPC, o que 

evidentemente não é o presente caso. Assim, indefiro também o pedido de 

chamamento ao processo. Malgrado os institutos utilizados pelas partes 

para perquirem a inclusão do Sr. Israel no polo passivo da lide, vejo que 

tanto a pretensão do autor como da requerida esbarra no estatuído no art. 

339, § 2º, do CPC, in verbis: “Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, 

incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida 

sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas 

processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de 

indicação. (...) § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por 

alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito 

indicado pelo réu.” Assim, considerando a indicação pela empresa 

requerida do Sr. Israel, quem possivelmente seria o responsável pelos 

fatos descritos na inicial, aliado ao evidente interesse da parte autora na 

sua inclusão, como litisconsorte passivo, determino a inclusão no polo 

passivo do SR. ISRAEL ANTONIO DA CRUZ, CPF n. 003.633.121.02, 

residente à rua “E”, quadra 20, casa 12, bairro Residencial Itamarati, 

Cuiabá. No impulso do processo, com fulcro no art. 334, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2018, às 17h00min, 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 E REQUERIDA intimadas da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se o requerido Israel, por mandado no endereço acima 

declinado, 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 o requerido Israel 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 4. Ed. São 

Paulo: Saraiva, 1989. P. 67 [2] STJ, REsp 1041037/DF, Rel. Ministro Aldir 

Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 02/09/2010, DJe 17/09/2010.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003693-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003693-59.2018.8.11.0002. Vistos, etc. C. 

Tondin Transportes - Epp promove ação declaratória de inexistência de 

dívida c/c pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada 

em face de Mapfre Seguros Gerais S.A., sustentando, em síntese, que 

exerce a atividade principal de transporte rodoviário de carga e possui 

com a requerida apólice de seguro na modalidade RCF-V com vigência de 

30.03.2016 à 30.03.2017. No entanto, a ré encaminhou um boleto no valor 

de R$ 98.311,78 (noventa e oito mil trezentos e onze reais e setenta e oito 

centavos) de uma suposta apólice na modalidade RCTR-C com vigência 

01.04.2016 a 31.04.2016, o qual alega desconhecer. Segue alegando que, 

buscou informações com a parte ré e os mesmos informaram que 

providenciariam um reexame interno, contudo até o momento não teve 

nenhuma resposta. Ainda, por conta disso a parte autora teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude do 

débito no importe de R$ 98.311,78 (noventa e oito mil trezentos e onze 

reais e setenta e oito centavos) sob o contrato de n° 0003836010524301. 

Enfatiza que desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição é 

totalmente indevida, razão pela qual requer a concessão de tutela 

provisória para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Ao final, pugna para que seja declarada a inexistência do débito e 

a condenação da requerida a indenização por danos morais no importe de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Determinada a emenda da inicial nos Ids. 

13088357 e 13487865, manifestou-se nos Ids. 13356189, 13356222 e 

13768410. 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, bem como a insuficiência do sócio, considerando o 

documento carreado nos Ids. 13080953, 13080955, 13356189, 13356222 

e 13768410, 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 

Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 

300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

constitutivos da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos 

seus dados, colacionados nos Ids. 13080950 e 13080954, em virtude de 

supostos débitos com a requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados da 

requerente de seus cadastros, quanto ao débito R$ 98.311,78 (noventa e 

oito mil trezentos e onze reais e setenta e oito centavos) sob o contrato de 

n° 0003836010524301, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. 

No impulso, diante da manifestação expressa da parte autora quanto ao 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

29/08/2018, às 14h30, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 
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Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005083-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Aliança Metalurgica (RÉU)

PWA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005083-64.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Construfacil Materiais para Construção Eireli promove ação declaratória de 

inexigibilidade de débito c/ antecipação dos efeitos da tutela c/c perdas e 

danos a em face de Aliança Metalúrgica S/A e Sifra S/A, sustentando, em 

síntese, que exerce a atividade de comércio varejista de materiais de 

construção em geral, ferragens e ferramentas. Para comercializar os 

produtos, efetuou uma compra com a ré Aliança sendo gerado o número 

do pedido 28021714/0001-3, no valor de R$ 2.672,57 (dois mil seiscentos 

e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Contudo, passado 

mais 30 (trinta) dias sem a entrega dos produtos, a parte autora recebeu 

uma cobrança, NF n.º 000351929, com emissão em 06/04/2018, no valor 

de R$ 1.171,70 (um mil cento e setenta e um real e setenta centavos), a 

qual seria a primeira parcela do pedido, contudo, diante do não 

recebimento do produto, entrou em contato com a requerida para realizar o 

distrato. Segue alegando que, tentou buscar informações junto a requerida 

que lhe informou apenas que estariam tomando providências, entretanto a 

parte autora teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), em virtude do débito no importe de R$ 1.171,70 (um mil 

cento e setenta e um real e setenta centavos) sob o contrato de n° 

10722780. Enfatiza que não recebeu os pedidos e mesmo assim houve 

restrição do seu nome, razão pela qual requer a concessão de tutela 

provisória para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Ao final, pugna para que seja declarada a inexistência do débito e 

a condenação das requeridas em indenização por danos morais no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Da Liminar Trata-se de pedido de 

tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende 

da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do 

direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos constitutivos da parte autora e o extrato 

que evidencia a inscrição dos seus dados, colacionados nos Ids. 

13767161, 13767179, 13767219 e 13767223 em virtude de suposto débito 

com as requeridas, documentos estes que fortificam a narrativa 

apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a 

inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova 

sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem 

do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva das rés. 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante 

aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da 

inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de crédito, 

como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. 

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a 

discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição. 

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder 

à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados da requerente de seus cadastros, 

bem como suspensão de cobrança quanto ao débito R$ 1.171,70 (um mil 

cento e setenta e um real e setenta centavos) sob o contrato de n° 

10722780, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. No impulso, 

diante da manifestação expressa da parte autora quanto ao desinteresse 

na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 29/08/2018, 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. Citem-se 

as partes requeridas, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005138-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA MAGALHAES BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON BERNARDO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005138-15.2018.8.11.0002. Vistos. Celma 

Magalhães Batista ajuizou a presente “ação reivindicatória de imissão de 

posse c/c pedido de tutela antecipada inaudita altera pars e cobrança de 

aluguel” em desfavor de Nilson Bernardo da Silva, aduzindo, em síntese, 
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que em 06/01/2017 comprou o imóvel situado na Rua Miguel Baracat, 

Quadra 24, Lote 19, Bairro Parque do Lago, nesta comarca, registrado na 

matrícula n. 101.072, por meio de instrumento particular de venda e 

compra de bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em 

garantia. Ressalta que o imóvel foi arrematado em leilão extrajudicial e 

devidamente pago, o que culmina no seu direito a imediata imissão na 

posse. Assim, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que 

seja determinada a sua imissão na posse do imóvel sub judice. É 

necessário. Decido. 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. A condição de proprietária da autora está comprovada por meio 

da Ata e Recibo de Arrematação de Imóvel (Id. 13810064), aliado ao 

Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto 

Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças (Id. 

13798632, 13798801, 13799057, 13799120), bem como da matrícula do 

imóvel (Id. 13799605, 13799718, 13799838), dando conta da aquisição do 

bem. Ainda, observo que o requerido foi devidamente notificado 

extrajudicialmente para desocupar o imóvel arrematado pela autora (Id. 

13799956). Com efeito, a legitimidade da transferência do domínio apoiada 

na prova documental, a par dos prejuízos da autora, eis que privada da 

posse do imóvel residencial adquirido, conduzem à verossimilhança da 

alegação e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso tenha 

de aguardar o provimento final. Sendo assim, a prova da alegação da 

autora não deixa dúvida e autoriza o acolhimento do seu pedido e, de 

conseguinte, havendo fundado receio de dano os efeitos da tutela devem 

ser antecipados, mesmo porque ausente o perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, pois não obstará o exercício da defesa da 

requerida nos autos. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. NOVO PROPRIETÁRIO. IMISSÃO DE 

POSSE. POSSIBILIDADE. - O novo proprietário de imóvel arrematado em 

leilão extrajudicial, tem direito à imissão de posse do bem. - Dada a 

inexistência de justo título a legitimar a posse da Agravante, tal 

circunstância confere ao agravado o direito de postular em juízo para dar 

concretude aos seus poderes de proprietário; portanto, deve ser mantida 

a liminar de imissão de posse. (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 

1.0000.17.072471-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/0018, publicação da súmula em 

16/02/2018) Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência e determino 

seja expedido mandado de intimação do requerido para a desocupação 

voluntária do imóvel, com a entrega das chaves, no prazo de quinze (15) 

dias. O ato de intimação deverá ser efetivado mediante a lavratura de Auto 

de Constatação, com relato completo das condições do estado em que se 

encontra o imóvel e das eventuais benfeitorias nele existentes. Não sendo 

o imóvel desocupado no prazo assinalado, expeça-se Mandado de 

Imissão de Posse em favor da autora para cumprimento imediato, com 

reforço policial e arrombamento se necessário. No impulso, diante do 

interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 29/08/2018, às 16h a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, 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. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1004057-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004057-31.2018.8.11.0002. Vistos. George 

Luiz de Lima ajuizaram a presente “ação de rescisão contratual c/c 

devolução de quantias pagas” em desfavor de MRV Prime Projeto MT C 

Incorporações SPE Ltda., aduzindo, em síntese, que em 05/07/2017 firmou 

contrato particular de promessa de compra e venda com a parte 

requerida, tendo por objeto um imóvel residencial situado no Parque 

Chapada dos Buritis, n. 204, bloco 03, Alameda Julio Muller, s/n, bairro 

Ponte Nova, nesta comarca, pelo valor de R$ 145.314,00 (cento e 

quarenta e cinco mil, trezentos e quatorze reais). No entanto, salienta que 

após quitada determinada quantia para a requerida, a qual lhe informou 

que o financiamento havia sido aprovado, tomou conhecimento que seu 

pedido de financiamento não foi aceito pela Caixa Econômica Federal, 

motivo pelo qual requereu o distrato do negócio firmado com a ré, tendo 

esta lhe oferecido a devolução de valor ínfimo, sem que autor tenha 

usufruído do imóvel. Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência 

para que seja declarada a rescisão do contrato e seja a ré compelida a 

efetuar qualquer tipo de cobrança em nome do autor, bem como se 

abstenha de efetuar restrições em seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa. Declínio de competência no Id. 13378118. É 

necessário. Decido. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida à autora representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CDC 

APLICABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. RESCISÃO 

CONTRATUAL. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. 

INDEXISTÊNCIA. I. A relação jurídica estabelecida entre as partes em um 

contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é de 

consumo, pois o comprador é destinatário final do produto oferecido pela 

construtora. (...) (TJDF - APC 20130110054020, 6ª Turma Cível, Relator 

José Divino de Oliveira, Publicado no DJE : 15/12/2015 ). Neste prisma, 

vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma 

vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese 

em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez a requerida 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da não rescisão do 

contrato. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Da Liminar 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. Inicialmente, ressalto que é certo que a 

rescisão de contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, motivo 

porque não pode ser concedida em sede de tutela de urgência, 

demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida 

dilação probatória, mormente quando tem por fundamento suposto 

inadimplemento contratual da requerida. Entretanto, não vejo óbice à 

concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão 

das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na 

manutenção do pacto na forma realizada. O que, frise-se, não implica no 

reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime o requerente do 

pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará 

no deslinde da causa. Impende ressaltar que inexiste, neste momento, 
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qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se os pedidos 

forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios legais a fim de 

cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA. A suspensão de atos 

de cobrança extrajudicial ou de registros negativos quando pende ação de 

rescisão do contrato é medida que se justifica ante a verossimilhança do 

inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se impõe manter liminar 

para obstar atos de cobrança enquanto tramita a ação. RECURSO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067073007, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Julgado em 16/12/2015). Na mesma toada, tenho pelo deferimento do 

pedido visando que a parte requerida se abstenha de levar o nome do 

autor aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, considerando a 

tese acima consignada. Posto isso, defiro parcialmente os pedidos de 

tutela de urgência, devendo a parte requerida ser intimada para que 

suspenda provisoriamente as cobranças relativas ao contrato de 

promessa de compra e venda objeto da presente demanda, e, ainda, se 

abstenha de encaminhar o nome do autor ao cadastro dos órgãos de 

proteção ao crédito, consoante requerido na inicial, sob pena de 

multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 

No impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/08/2018, às 16h30 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. No mesmo ato, cite-se a parte 

requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004182-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004182-96.2018.8.11.0002. Vistos. Silvia 

de Arruda 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 11,80% em 

2012, 18,90% em 2013, 16,50% em 2014 e 15,92% em 2015, 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. 13357429, manifestou-se no Id. 13825766, 13825771. 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 

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 03/09/2018, às 14h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 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 
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revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005173-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA ALVES MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA MARTA LTDA - ME (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005173-72.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cleusa Alves Moreira de Sousa promove ação ordinária declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face de 

Comercial de Alimentos Santa Marta Ltda. - Me e Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados (C.C.L.A.A) Ouro Verde de Mato Grosso – 

Banco Sicredi Ouro Verde, sustentando, em síntese, que ao tentar efetuar 

compras, teve o seu pedido negado, em razão de seu nome constar um 

protesto realizado pelas rés junto ao Cartório do 1° Serviço de Registro 

Imóveis e títulos e documentos desta Comarca, em virtude do suposto 

débito no importe de R$ 1.206,00 (um mil duzentos e seis reais) sob o título 

n° 3160. Enfatiza que já foi cliente da ré Comercial de Alimentos, contudo a 

relação que possuíam era anterior ao ano de 2014 e encerrou diante da 

venda do Sítio que a autora cuidava, não sendo mais necessários adquirir 

os produtos da primeira ré. Afirma desconhecer a dívida, uma vez que 

sempre honrou com os pagamentos, razão pela qual requer a concessão 

de tutela provisória para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. Ao final, pugna para que seja declarada a inexistência do 

débito e a condenação da requerida a indenização por danos morais no 

importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). É a síntese do necessário. 

DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado, cabendo às requeridas aportarem aos autos 

os documentos descritos no item “2’’ fl. 19 da petição inicial (Id. 13817704). 

Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 

300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados no Id. 13817711 e 13817723, em virtude de 

suposto débito junto às requeridas, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao 1° Serviço de Registro de 

Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande - MT para, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sustar eventuais protestos levados a efeito 

pelas requeridas em desfavor da requerente, bem como suspender 

provisoriamente os efeitos dos respectivos protestos, acaso já tenham 

sido lavrados e registrados, no que tange à dívida ora questionada, até 

ulterior deliberação deste juízo, sob as penalidades legais. No impulso, 

diante da manifestação expressa quanto ao desinteresse da parte autora 

na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 03/09/2018, 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. Citem-se 

as partes requeridas, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005537-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA VERA CASARIN - ME (EXEQUENTE)

ANGELA VERA CASARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005537-15.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ANGELA VERA CASARIN, ANGELA VERA CASARIN - ME EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Considerando a divergência dos 

cálculos apresentados pelas partes, determino a remessa do presente 

feito ao digno contador judicial para que proceda a apuração do débito 

exequendo da seguinte forma: a) o valor do débito exequendo de R$ 

2.000,00 relativo aos honorários advocatícios fixados na sentença de id. 

9354565, deverá ser atualizado com correção monetária pelo INPC a partir 

de sua fixação (09/08/2017 – id. 9354565) e acrescidos de juros de mora 

no importe de 1% desde o trânsito em julgado da sentença que arbitrou os 

referidos honorários, ou seja, em 28/11/2017 (id. 13869856). Nesse 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA 

CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. A jurisprudência 

desta Corte sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários 

advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada 

a partir da data em que fixada a verba. 2. Recurso especial não provido. 

(REsp 1155708/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 17/06/2010, DJe 29/06/2010) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. 

REAJUSTE DA MENSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Com relação à incidência de 

juros e correção monetária sobre os honorários advocatícios fixados, é 

importante assinalar que estes são corolários legais, de sorte que é 

desnecessário que a sentença disponha expressamente a esse respeito 

2. Correção monetária pelo IGP-M incidindo a partir da decisão que arbitrou 

os honorários advocatícios. 3. Juros moratórios devidos a partir do 

trânsito em julgado da decisão a base de 1% ao mês, na forma do artigo 

406, do Código Civil, em consonância com o disposto no artigo 161, § 1º, 

do Código Tributário Nacional. Embargos declaratórios acolhidos. 

(Embargos de Declaração Nº 70077334522, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

30/05/2018) Ao valor acima apurado deverá ser acrescido o percentual de 

10% a título de multa (§ 1º, art. 523, do CPC) e 10% a título de honorários 

advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença (id. 11663826), 

observando-se que o termo final da incidência da correção monetária e 

dos juros de mora deverão corresponder à data da penhora ocorrida em 

16/04/2018. Após a apuração do débito, proceda-se a subtração do valor 

penhorado (R$ 4.815,73 – id. 12769571) e, havendo, saldo remanescente 

devedor este deverá ser atualizado até a data da elaboração do cálculo. 

Com a apresentação do cálculo, intimem-se as partes a seu respeito e, 

após, venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpram-se. 

Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001437-17.2016.8.11.0002
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CAIO CESAR CESTARI PENASSO OAB - MT0018427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FOGACA SIRTOLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001437-17.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JOSE FERRAZ DE ARAUJO EXECUTADO: MARIA APARECIDA FOGACA 

SIRTOLI Vistos etc. Aportou aos autos petição de ids. 13271983 e 

13805709, no qual o exequente pugna pela suspensão da CNH da parte 

executada, busca de veículos registrado em nome da devedora, as últimas 

declarações de imposto de renda, pesquisa junto ao cartório distribuidor a 

respeito de eventuais ações movidas pela executada e expedição de 

ofício a junta comercial do Estado visando obter informação a respeito de 

empresas que a devedora eventualmente seja sócia. Pois bem, com vistas 

a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei busca junto ao 

Sistema INFOJUD, o qual possui a mesma base de dados da Receita 

Federal a fim de averiguar as declarações de imposto de renda em nome 

da executada, sendo que constatei a inexistência de declaração de 

imposto de renda da parte executada nos últimos três anos, conforme 

extratos em anexo. Ainda, procedi com consulta no Sistema RENAJUD, 

sendo que foi constatada a inexistência de veículos em nome da parte 

executada, conforme extrato em anexo. Quanto ao pedido de suspensão 

da CNH da executada, indefiro, tendo em vista que a medida postulada 

implica em restrição à locomoção e direito de ir e vir da parte executada, 

sendo certo que tal medida se reveste apenas de caráter estritamente 

coercitivo, o que não guarda amparo em se tratando de execução civil. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO 

DE CNH, DE PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. 

A adoção das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015 

deve ser adequada a ponto de garantir o cumprimento da obrigação e 

pautada em princípios que regem o processo de execução, como o da 

menor onerosidade, da proporcionalidade e da boa-fé processual. Na 

hipótese, inexiste qualquer indicativo de que a apreensão de documentos 

ou o cancelamento de cartões de créditos contribuirão para o êxito do 

processo executivo. Contexto em que as medidas pleiteadas pela parte 

credora se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em 

cerceamento dos direitos e garantias constitucionais, conflitando tanto 

com o mencionado princípio da menor onerosidade da execução, quanto 

com da boa-fé processual. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70072211451, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 

23/03/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE 

APLICAÇÃO DO ART.139, IV, DO CPC/2015, COM A SUSPENSÃO DA CNH 

E DO PASSAPORTE, BEM COMO CANCELAMENTO DE CARTÕES DE 

CRÉDITO DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. O inciso IV do art.139 do NCPC 

prevê medidas coercitivas atípicas, que somente poderão ser aplicadas 

subsidiariamente àquelas expressa e legalmente previstas. No caso em 

exame, o fato de terem restado infrutíferas as tentativas de satisfação da 

dívida executada, não exime a parte-credora de esgotar as diligências na 

busca de bens penhoráveis antes de postular medidas atípicas de 

aplicação excepcional. Pretensão que atenta contra o princípio da 

proporcionalidade, não se mostrando, ademais, passível de surtir o efeito 

pretendido. Além disso, não se pode ignorar que a suspensão de CNH e 

de passaporte do devedor discrepa totalmente da natureza pecuniária da 

obrigação imposta e, ainda que de forma oblíqua, atinge a liberdade de 

locomoção da parte-executada. Agravo de instrumento improvido.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70072363435, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 

13/07/2017) Outrossim, quanto ao pedido de busca junto ao cartório 

distribuidor a respeito de eventuais ações movidas pela executada e 

expedição de ofício a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para 

averiguar a eventual participação da executada em sociedade 

empresarial, indefiro também, tendo em vista que é ônus da própria parte 

exequente realizar as referidas buscas visando obter informações a 

respeito de eventuais bens ou direitos passiveis de penhora. No impulso, 

venha a parte exequente manifestar acerca do prosseguimento do feito no 

prazo de 15 (quinze) dias, salientando que nessa oportunidade a parte 

exequente deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005068-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005068-95.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Emanoel de Jesus promove ação declaratória de inexistência de débito c/c 

pedidos de indenização por danos morais em face de L. A. M. Folini 
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Cobrancas - ME, sustentando, em síntese, que ao tentar efetuar compras, 

teve o seu pedido negado, em razão de seu nome constar nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no 

importe de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) sob o contrato de n° 

1377867. Enfatiza que desconhece o valor cobrado e sustenta que a 

restrição é totalmente indevida, pois “alega não se lembrar em ter 

contratado serviços da requerida”, ainda aduz não ter sido notificado 

previamente da inclusão, razão pela qual requer a concessão de tutela 

provisória para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Ao final, pugna para que seja declarada a inexistência do débito e 

a condenação da requerida a indenização por danos morais no importe de 

R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e quatorze reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados no Id. 

13757857, em virtude de suposto débito junto à requerida, documentos 

estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, 

tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se 

descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a 

incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, 

nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem 

advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de dados 

de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de 

débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se 

justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e 

da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

198,00 (cento e noventa e oito reais) sob o contrato de n° 1377867, no 

prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. No impulso, diante do 

interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 05/09/2018, às 14h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005572-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEODINEI DA SILVA MAGALHAES (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: 1005572-38.2017.8.11.0002. AUTOR: 

LEODINEI DA SILVA MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração 

propostos por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (id. 13320278), 

alegando, em síntese, que houve omissão na sentença prolatada nos 

autos, na medida em que não houve pronunciamento sobre a ausência de 

obrigatoriedade de pagamento da verba indenizatória em virtude do não 

pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de 

vencimento. Pois bem, conheço dos embargos, em vista dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC – art. 1.022) e verifico, 

desde já, a omissão apontada, pois, de fato, não houve pronunciamento 

deste juízo sobre a ausência de cobertura técnica. Assim, à vista de 

estarem presentes os pressupostos processuais exigidos na lei de 

regência, no tocante a omissão acima apontada, acolho os embargos de 

declaração opostos pela embargante, razão pela acresço o seguinte na 

sentença objurgada: “No que diz respeito à alegação da requerida de que 

o proprietário do veículo não havia realizado pagamento do prêmio do 

seguro DPVAT e por esta razão entende como legítima a recusa ao 

pagamento da verba indenizatória, ressalto que a inadimplência do prêmio 

do seguro obrigatório ou o pagamento tardio por parte do proprietário do 

veículo envolvido no sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização a teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do STJ. Nesse 

sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO 

PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ 

– VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES 

DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – 

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos 

da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização.” Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do 
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CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe. É 

prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados 

pelas partes, para fins de prequestionamento.” (TJ-MT - Ap 102706/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015). Desta forma, afasto a alegação 

de ausência de obrigatoriedade de pagamento da verba securitária.” No 

mais, mantenho integralmente a decisão tal como lançada. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000194-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000194-67.2018.8.11.0002. Vistos etc., 

Sônia de Oliveira Costa propôs ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela em face de Telefônica Brasil S/A (Vivo S/A), aduzindo, em suma, 

que ao tentar efetuar empréstimo, foi impedida de finalizar o negócio pelo 

fato de constar restrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC e SERASA), apontamento este feito pela requerida referente ao 

contrato de nº 0259036341, no valor de R$ 297,00 (duzentos e noventa e 

sete reais), nunca celebrado com a requerida. Afirma que já possuiu 

relação jurídica com a parte requerida, a qual foi encerrada em junho/2017, 

ao passo que a dívida inserta nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito tem como vencimento o dia 01/09/2017, portanto, alega 

desconhecer a obrigação imposta. Assevera que, diante do abalo de 

crédito indevido e suportado, vem sofrendo constrangimentos e desgaste 

em sua imagem pelo fato, havendo a configuração do dano moral. Requer 

seja declarada a inexistência de débito referente ao contrato em questão, 

bem como a condenação da requerida a título de danos morais no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). No Id. 11366780 foi deferida a liminar. No Id. 

12541224 foi realizada audiência de conciliação, a qual restou inexitosa. 

Citada, a requerida quedou-se inerte, vindo-me os autos conclusos para 

deliberação. É o breve relatório. Decido. Cumpre anotar que a hipótese em 

apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos 

do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, tendo em vista a 

revelia da requerida e as provas documentais já aportadas aos autos. 

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 

requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, no caso concreto, pretende a parte requerente a 

declaração de inexistência da dívida descrita no extrato de Id. 11449541, 

no valor de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), referente ao 

contrato nº 0259036341, uma vez que alega ter encerrado sua relação 

jurídica com a parte requerida antes do período do vencimento da suposta 

dívida, não possuindo qualquer pendência com a ré. Analisando 

detidamente os autos verifico que não há provas da existência de uma 

relação jurídica posterior a junho/2017 entre as partes, que justificasse a 

dívida pendente em desfavor da autora. Isso porque, instaurado o 

contraditório com a citação da requerida, que permaneceu inerte, inexistiu 

mudança fática e jurídica que tivesse, ao menos, o condão de refutar ou 

mesmo contrariar o suporte probatório anteriormente constituído quando 

do deferimento da liminar. Neste contexto, força reconhecer que inexiste 

qualquer relação jurídica entre o requerente e a requerida e, havendo 

provas de que o requerente não se beneficiou com os serviços prestados 

pela requerida, a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que 

indevida. Nesse passo, vejo que a conclusão anteriormente esposada 

quando do deferimento da liminar persiste, agora em cognição definitiva. 

Portanto, sem maiores delongas, o contexto alhures demonstrado impõe 

seja a dívida descrita no extrato de Id. 11449541, no valor de R$ 297,00 

(duzentos e noventa e sete reais), referente ao contrato nº 0259036341, 

deve ser declarada inexistente, bem como excluída a restrição creditícia 

havida em relação ao referido valor. Assim, uma vez que o requerido não 

trouxe à baila elementos que corroborassem com suas declarações, 

imperioso reconhecer que a inscrição do nome do autor no serviço de 

proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4ª Turma do STJ 

estabeleceu o seguinte princípio: "A exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 165. 727, Relator Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, conforme já deveras pacificado, 

o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que deve ser 

comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo porque 

seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a vítima 

comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, 

experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por 

outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne 

civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 

15, indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a 

saber: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”. O direito ao nome, meio 

por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a 

mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo 

repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o lançamento 

indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de órgãos que 

impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de 

zelo do requerido em, indevidamente, inserir o nome do autor na lista de 

maus pagadores, rende ensejo à indenização. Desta forma, o dano moral 

decorrente do constrangimento causado ao demandante pelo ato ofensivo 

praticado pelo requerido deve ser reparado. Portanto, mister se faz 

examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos 

danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão”[1]. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma 

vez reconhecida a responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, 

considerando as condições econômicas financeiras das partes, os 

transtornos sofridos pelo autor, bem como considerando que pelas provas 

contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo por bem em 

rever os valores anteriormente fixados a título de danos morais por este 

juízo em ações desta natureza, razão pela qual tenho que a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável. 

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização 
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por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[2]. 

No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). 

Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve observar a 

gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem 

deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento fácil[3]”. Pelo 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar 

inexistente o débito no valor de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete 

reais), referente ao contrato nº 0259036341; condenar a requerida ao 

pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso ocorrido em 14/01/2018 (Súmula 54, STJ). Considerando 

que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante 

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 

326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo 

do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 

- Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro 

Cláudio Santos. [3] 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 

8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data 

de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade 

Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005302-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DONIZETH PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Charles Baccan Júnior OAB - SP196702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005302-14.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Aparecido Donizeth Pereira Da Silva ajuizou a presente ação cautelar de 

exibição de imagem de câmara de segurança (mídia digital) c/c pedido de 

liminar em face de BRF S/A, aduzindo que é motorista de caminhão e no 

dia 09.06.2017 enquanto aguardava autorização para descarregar o 

caminhão no pátio da requerida foi agredido verbal e fisicamente pelo 

segurança da requerida, razão pela qual requereu a concessão de tutela 

antecipada a fim de que a ré exiba as imagens do circuito de segurança 

do pátio. Com a inicial, vieram os documentos de Ids. 9009323 a 9009385. 

Determinada a emenda da inicial no Id. 9012932 a parte autora manifestou 

no Id. 9139549. Devidamente citada a requerida apresentou contestação 

acompanhada de documentos de Ids. 9941900 a 9941947, na qual alegou 

ilegitimidade passiva e que não possui a imagem pugnada pelo autor, visto 

que a ré possui contrato de prestação de serviços com a empresa 

PROGUARDA Vigilância e Segurança LTDA, sendo esta quem possui a 

responsabilidade integral de qualquer ato ou omissão praticada por seus 

funcionários. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos da inicial. A 

autora apresentou impugnação à contestação no Id. 10079795. No Id. 

11176629 as partes foram intimadas para especificar quais provas 

pretendem produzir, ocasião em que manifestaram nos Ids. 11438686 e 

11574553. Em seguida a parte autora pugnou pela desistência da lide (Id. 

13189327) e a requerida manifestou concordância com o pedido (Id. 

13830489). Após, os autos permaneceram conclusos. É o relatório. 

Decido. O pedido de Id. 13189327 se trata de uma simples manifestação 

de desistência da lide. Diante da concordância da requerida quanto à 

manifestação expressa da parte autora de desistência da lide, homologo a 

desistência e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC. Por conseguinte, à 

vista de que a parte autora desistiu do processo, condeno-a ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios (art. 90, caput, 

do CPC), fixado este em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a natureza da 

causa, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação 

dos serviços e do tempo despendido, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006014-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006014-04.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARCIO VINICIO DE FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Marcio Vinicio de Figueiredo propôs ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais, alegando que em 03/06/2017 foi vítima de 

acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, 

requer seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório 

em razão da sua incapacidade permanente. A inicial foi instruída com os 

documentos de Ids. 9330931 a 9331038 e 9579570. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 9986140), sendo que a requerida 

apresentou contestação (Id. 10126424), alegando a necessidade de 

alteração do polo passivo da lide e falta de interesse de agir. No mérito 

aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela autora não é capaz 

de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de forma 

unilateral, bem como que a parte autora não estava em dias com o 

pagamento do seguro. Ainda, alega a inexistência de provas quanto à 

alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e 

honorários advocatícios em ate 10% sobre o valor da condenação. 

Impugnação à contestação no Id. 10717837. Em seguida foi procedida a 

juntada da avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de 

conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no id. 13229224, sobre a qual as partes se manifestaram 

no Ids. 13233310 e 13456416. É o relatório. Decido. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Marcio Vinicio de Figueiredo em desfavor de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante 

à preliminar aventada pelo requerido, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 
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indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir e da 

ausência de comprovação de entrega da documentação Aduz a 

seguradora requerida que a parte autora não comprovou que juntou os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

bem como que a parte autora não esgotou a via administrativa para 

pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Ids. 9331038 e 9579570. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou os documentos citados pela parte requerida, 

conforme documentos que instruem a inicial. Assim, rejeito a preliminar. Do 

mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 

6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as 

alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido após o 

sinistro, bem como ressalta a inexistência de provas quanto a invalidez 

permanente e a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório. No entanto, 

havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Ademais, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar o envolvimento do requerente em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 9331029 o 

Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto Socorro Municipal no qual 

consta o histórico que a parte autora sofreu acidente de trânsito, descrito 

em “acidente de moto”. Ora, a lei não traz em seu bojo que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 

6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do 

acidente envolvendo veículo automotor, torna-se despicienda a juntada do 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Quanto a alegação de ausência do pagamento do prêmio do 

seguro DPVAT por parte do proprietário do veículo envolvido no sinistro, 

observo que a requerida não trouxe aos autos qualquer documento que 

pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que 

lhe incumbia. Ademais, as telas apresentadas no corpo da contestação na 

página 10 do id. 10126424, não comprovam a existência a inadimplência 

do prêmio, visto que produzidos unilateralmente. Portanto, sem a prova 

dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, 

tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. 

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da 

prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de 

provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Ressalto, também que além de não 

ter restado demonstrada a alegada inadimplência do prêmio do seguro 

obrigatório, a falta do pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização a teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do 

STJ. Nesse sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR 

ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 

257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA 

DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização.” Observados os ditames das 

alíneas do § 3º do art. 20 do CPC, a manutenção da verba honorária é a 

medida que se impõe.É prescindível que o julgador manifeste-se acerca 

dos dispositivos citados pelas partes, para fins de prequestionamento.” 

(TJ-MT - Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, 

temos que, para o caso dos autos necessário para a concessão do 

seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada em seu membro superior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 13229224, bem como restou comprovado também o acidente 
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sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente na sua 

estrutura crânio facial. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para 

o recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu membro superior direito em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70%, do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros superiores. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do 

autor foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Marcio Vinicio de Figueiredo 

em desfavor de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 03/06/2017 (Id. 9331029), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426) 

em 21/08/2017, conforme AR presente no Id. 9681725. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado 

em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

arquivados. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005053-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA LUIZA DA SILVA SOARES (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: 1005053-63.2017.8.11.0002. AUTOR: TANIA 

LUIZA DA SILVA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Tania Luiza da Silva Soares propôs ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, alegando que em 24/02/2017 foi vítima de 

acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, 

requer seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório 

em razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de 

id. 8700501 a 8700734. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

9967488), sendo que a requerida apresentou contestação (id. 9565889), 

alegando preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo 

para inclusão da Seguradora Líder, requereu a suspensão do feito com a 

consequente intimação da parte autora para comparecer perante a Porto 

Seguro com a toda a documentação relativa ao procedimento 

administrativo, alegou a falta de prévio requerimento administrativo, 

afirmou que não deu causa ao ajuizamento da ação e, portanto não poder 

ser penalizada com os custos da ação No mérito aduz que os documentos 

juntados pela parte autora apresentam uma diferença gritante entre as 

assinaturas, requerendo a juntada de documento com assinatura 

autenticada em cartório, bem como que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na 

inicial, pois foi produzido de forma unilateral. Afirma inexistir provas quanto 

à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os 

honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A 

autora apresentou impugnação a contestação no id. 10120174. No id. 

13168433 foi a juntada da avaliação médica realizada na parte autora 

durante sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a 

seu respeito nos ids. 13172971 e 13904311. Os autos vieram conclusos 

para decisão. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide 

com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Assim, passo a análise da preliminar arguida em contestação 

e mérito. Da 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 
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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. 8700734. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral 

registro que o mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser 

analisado. Do mérito Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por Tania Luiza da Silva Soares em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. Inicialmente, a seguradora afirma que a parte autora juntou 

diversos documentos, dentre eles procuração e documentos pessoais, os 

quais apresentam diferença gritante entre as assinaturas apostas, motivo 

pelo qual pugna pela juntada de outro documento com assinatura 

autenticada em cartório para conferência das assinaturas. A despeito das 

alegações da parte requerida, não verifico a alegada discrepância entre 

as assinaturas constantes nos documentos colacionados na inicial, cujas 

rubricas, a olho nu, apresentam-se simétricas. Assim, salvo melhor juízo, 

entendo desnecessária a juntada de outro documento com assinatura 

autenticada em cartório, uma vez que os documentos que acompanham a 

inicial se afiguram suficientes para comprovar a identidade da parte 

autora. Lado outro, alega que o documento juntado nos autos não 

comprova as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente e ressalta a inexistência de provas quanto à invalidez 

permanente, razão pela qual entende que o pedido inicial deve ser 

julgando improcedente. No entanto, havendo nos autos documentos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 

documentos que instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o 

envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no id. 8700532 o Boletim de Atendimento emitido 

pelo Pronto Socorro municipal no qual consta que a parte autora foi vítima 

de colisão “moto/moto”. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu joelho esquerdo, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 25%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 13168433, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em seu joelho esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 
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em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu joelho esquerdo em 25%, a lei estabelece o pagamento de 

até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo. Assim, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado na Avaliação Médica, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 25% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 25%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Ressalto 

que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto 

no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida 

Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor 

máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a 

tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do 

sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo 

reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Fernanda da Silva Queiroz 

em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de invalidez 

permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 24/02/2016 (id. 8700532), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação em 14/07/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 9110501. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003640-49.2016.8.11.0002. AUTOR: 

ANTONIO JOSE SANTOS OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos, etc. Antônio José Santos Oliveira propôs a presente ação de 

indenização por danos morais, manutenção indevidas junto aos órgãos de 

proteção de crédito em face de Banco Bradesco S/A, sustentando em 

síntese, que o seu nome foi incluído pelo requerido no banco de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito durante o período de 24/11/2017 a 

22/03/2016 em virtude de uma dívida no valor de R$ 478,13 (quatrocentos 

e setenta e quatro reais e treze centavos), referente ao contrato nº 

076672684000036. Aduz que a cobrança e manutenção da restrição são 

indevidas,  razão pela qual  ingressou com ação nº 

0012024-18.2016.811.0002 perante o Juizado Especial Cível do Jardim 

Glória visando a retirada do seu nome do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como afirma que o requerido após ser citado 

naqueles autos promoveu a exclusão da restrição, porém a demanda foi 

julgada extinta sem a resolução do mérito em virtude da necessidade de 

realização de perícia grafotécnica nos documentos apresentados pelo 

requerido. Dessa forma, diante da alegação da existência de fraude 

requer que seja declarada a inexistência do débito no valor de R$ 478,13 

(quatrocentos e setenta e quatro reais e treze centavos), referente ao 

contrato nº 076672684000036, que seja reconhecido a ilegalidade na 

manutenção de seus dados nos bancos de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito pelo período de 24/11/2014 a 22/03/2016 e a condenação da 

requerida a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Juntou documentos de ids. 3262042 e 3262061. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (id. 4805258). A requerida 

apresentou contestação no id. 4940541, na qual alegou preliminarmente a 

inépcia da petição inicial em virtude da ausência de comprovante de 

endereço em nome do autor. No mérito, afirma que o autor é titular de uma 

conta bancária nº 227-5, agência 6517 e do cartão de crédito Visa 

Nacional, onde a forma de pagamento ocorrida em débito em conta 

corrente. Aduz que o Termo de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa 

Física e Termo do Cartão de Crédito foram devidamente assinados pelo 

autor, fato este que afasta a alegação de fraude. Ainda, afirma que o 

autor deixou de adimplir com o pagamento dos débitos, razão pela qual 

realizou a negativação do seu nome no exercício regular de um direito. 

Prossegue afirmando que o autor não comprovou nos autos o efetivo 

abalo moral supostamente suportado e alternativamente pugna em caso de 

condenação que o valor da indenização observe os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, requereu a improcedência 

do pedido inicial. O autor apresentou impugnação a contestação no id. 

4976321. Na decisão saneadora de id. 10794833 a preliminar arguida em 

contestação foi afastada, foram fixados os pontos controvertidos da 

demanda, deferida a realização de prova pericial grafotécnica e 

determinada que a parte requerida apresentasse a via original do 

documento a ser periciado. Devidamente intimada a requerida não 

apresentou a via original do documento para ser submetido a pericia, 

conforme se observa do teor da certidão de id. 12109760. No id. 

12112382 novamente foi determinado a parte requerida que aportasse aos 

autos o documento original, porém novamente a parte requerida 

descumpriu a determinação (id. 13050491). Os autos vieram conclusos 

para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. A ação foi ajuizada com base suposta manutenção indevida 

do nome do autor no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito feito pelo requerido no período de 24/11/2017 a 22/03/2016 em 

virtude de uma dívida no valor de R$ 478,13 (quatrocentos e setenta e 

quatro reais e treze centavos), referente ao contrato nº 

076672684000036. Pois bem, diante da controvérsia instalada foi 
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determinada a realização de perícia técnica nos documentos de id. 

3262052, contudo a parte requerida descurou de juntar aos autos a via 

original dos respectivos documentos, não tendo apresentado nenhuma 

justificativa plausível para sua contumácia. A realização da prova pericial 

na via original do documento se mostra imprescindível para a escorreita 

conclusão da perícia. Aliás, esse entendimento vem assentado nos 

seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO 

DOCUMENTO ORIGINAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – 

DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível 

que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento 

original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna 

duvidosa a prova técnica realizada. Há o risco da prova pericial 

apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a 

realização de nova perícia.” (TJMT - AI 126859/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no 

DJE 12/12/2014). “PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE FALSIDADE 

DOCUMENTAL - DIVERGÊNCIA QUANTO A AUTENTICIDADE DA 

ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESIGNADA - IMPUGNAÇÃO - 

DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS - DOCUMENTO XEROGRAFADO - 

INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - INCONFORMISMO - PERÍCIA A SER 

REALIZADA EM DOCUMENTO ORIGINAL - ARGÜIÇÃO ACOLHIDA - 

DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO. A perícia grafológica sobre 

assinatura inserida em xerocópia de documento não tem validade porque o 

material examinado necessita ser o mais próximo do real, ainda que 

registrado e autenticado.” (TJSP - AI 95970 SC 2004.009597-0 – Des. 

Relator Monteiro Rocha - Segunda Câmara de Direito Civil, julgado em 

05.05.2005). Ainda, em recente julgado, nosso Tribunal de Justiça assim 

entendeu: “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – 

REJEITADA – MÉRITO – NÃO APRESENTAÇÃO CONTRATO ORIGINAL – 

DÚVIDA DA RELAÇÃO CONTRATADA - COBRANÇA INDEVIDA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE 

INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOALBILIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - 

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 2 - A fraude faz parte do 

risco da atividade do fornecedor de serviço, devendo estes tomar 

medidas mais eficazes para evitá-las, razão pela qual tem o dever legal de 

guardar os originais do contrato firmado com a parte consumidora pelo 

período legal. (...).” (Ap 65934/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, 

Publicado no DJE 31/07/2017) Portanto, deveria a parte requerida ter 

colacionado os competentes documentos, em vias originais, porém não o 

fez, o que pesa em seu desfavor, bem assim impede a realização da 

perícia, pois eventual conclusão a ser esboçada não será alicerçada em 

documentação idônea (cópia reprográfica). Nesse quadrante, tenho que 

não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica 

entre as partes que justificasse o débito cobrado, sobretudo porque a 

parte requerida não carreou aos autos as vias originais dos documentos 

que seriam submetidos à perícia, ônus que lhe incumbia, já que a parte 

autora nega a existência da relação jurídica entre as partes. Portanto, sem 

a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e 

inconsistentes, tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 

373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973. Dessa forma, havendo provas de que a parte autora não se 

beneficiou com os serviços prestados pelo requerido a dívida perde o seu 

caráter de exigibilidade, uma vez que indevida. A propósito do tema, trago 

à baila o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO NÃO 

AUTORIZADO. ADESÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. TERMO INICIAL. Diante da alegação do demandante de que 

nunca pediu ou utilizou o cartão de crédito que teria gerado o débito objeto 

da anotação, caberia à administradora de cartões fazer a prova da 

contratação e a utilização. Não produzida esta prova, é indevido o débito e 

ilícita a anotação restritiva. Dano moral in re ipsa caracterizado. Valor da 

condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, 

bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

além da natureza jurídica da condenação. Manutenção do valor arbitrado 

na sentença. Correção monetária incidente a partir do arbitramento da 

quantia. Súmula 362, STJ. Juros de mora a partir da publicação da 

sentença, pois que mantido a indenização nela fixada. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70024646150, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi 

Soares Delabary, Julgado em 19/11/2008.) Diante disso, é de ser 

declarada a inexistência do débito, no valor de R$ 478,13 (quatrocentos e 

setenta e quatro reais e treze centavos), referente ao contrato nº 

076672684000036, devendo o requerido arcar com as consequências 

advindas da indevida inclusão. No que tange aos Danos Morais, dúvida 

não há, também, quanto ao fato de que a conduta do requerido foi ilícita, 

havendo violação à honra do autor com a negativação indevida de seu 

nome. O renomado doutrinador S.J. de Assis Neto, ao conceituar o Dano 

Moral elucida: "É a lesão ao patrimônio jurídico materialmente não 

apreciável de uma pessoa. É a violação do sentimento que rege os 

princípios morais tutelados pelo direito"[1]. Neste contexto, a inclusão do 

nome do autor no banco de dados de proteção ao crédito por dívida 

inexistente deve ser considerada como ato ilícito que repercute 

negativamente sobre a honra e enseja a indenização por danos morais, 

nos termos do art. 14, c/c 29, do Código de Defesa do Consumidor, 

desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, haja vista que a 

responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva. 

Nesta senda, a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça: “Se 

não o fosse, presente estaria à responsabilidade objetiva, determinada 

pelo CDC (artigo 14), não havendo como fugir da responsabilidade civil. O 

registro indevido de nome de outrem no SERASA, caracteriza 

constrangimento à personalidade da pessoa, sobretudo quando calcada 

como emitente de cheques sem fundos. Caracterizado o ato ilícito, surge a 

necessidade de composição dos danos morais em favor do ofendido[2]" 

De fato, o entendimento da doutrina e jurisprudência é unânime ao 

defender que a ocorrência de dano, nestas hipóteses, é presumida, 

tornando-se desnecessária a sua comprovação, por caracterizar o 

denominado dano moral n re ipsa. A propósito do tema, destaco a 

jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO. VALOR 

INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. (...) II 

- A exigência de prova de dano moral se satisfaz com a demonstração da 

existência de inscrição ou mantença indevida do nome do suposto 

devedor no cadastro de inadimplentes. III - O arbitramento do valor 

indenizatório por dano moral se sujeita ao controle desta Corte. E, 

inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano 

moral, recomendável que sejam atendidas as peculiaridades do caso 

concreto. Recurso especial provido” (STJ, 3ª Turma, REsp. n. 303888, Rel. 

Ministro Castro Filho, j. em 20/11/03, pub. 28/6/04, p. 300). Portanto, 

comprovada a inscrição indevida do nome do autor no rol de devedores, 

está caracterizada a falha na prestação do serviço realizado pelo 

requerido, gerando danos morais ao autor, eis que deixou de adotar todas 

as cautelas necessárias deixando inscrito o nome deste em banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente. Assim, 

reconhecida a existência do dano moral experimentado pelo requerente, 

cumpre-me, agora, examinar somente a fixação do seu valor. Nesse 

ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor 

indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”[3]. Dessa feita, atento às 

circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a 

responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, considerando as 

condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos 

pelo autor, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos 

a extensão do dano foi pequena, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável. Em suma, 

tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por Dano 

Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento do 
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réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de 

Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[4]. No mesmo caminho 

trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar 

o valor da indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, 

de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante 

sirva de fonte de locupletamento fácil[5]”. Pelo exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito aqui 

questionado no valor de R$ 478,13 (quatrocentos e setenta e quatro reais 

e treze centavos), referente ao contrato nº 076672684000036; 

reconhecer a ilegalidade na manutenção do nome do autor nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito pelo período de 24/11/2014 a 

22/03/2016 e condenar o requerido ao pagamento em favor do autor da 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo 

índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% 

a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 

29/11/2014, conforme se observa no id. 3262047. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC econfirmo a liminar 

deferida nos autos. Considerando que “na ação de indenização por dano 

moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 

implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a 

natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o 

local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Dano Moral - Aspectos 

Jurídicos, Editora Bestbook, 1ª edição, segunda tiragem, 1.998. [2] Número: 

37918, Ano: 2005, Magistrado: des. Sebastião de Moraes Filho, sítio do 

TJ/MT (www.tj.mt.gov.br), acesso em 29 de agosto de 2008. [3] in, Perdas 

e danos”, Aide Editora, p. 15. [4] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 

904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos. [5] 4ª Câmara 

Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca 

Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. 

Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT 

(www.tj.mt.gov.br).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007349-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON MARQUES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007349-58.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Genilson Marques de Abreu promove a presente ação de restituição de 

valores indevidamente descontados em conta corrente c/c indenização 

por danos morais c/c obrigação de não fazer em desfavor de Banco do 

Brasil S/A, sustentando, em síntese, que possui uma conta corrente com a 

requerida, agência n. 2764-2, conta n. 62824-7, na qual recebe seus 

proventos. Afirma que possui dívida com a requerida e em nenhum 

momento tentou se esquivar da obrigação, contudo, alega que em julho e 

agosto de 2017 a requerida reteve os valores depositados na conta 

corrente, no valor total de R$ 9.731,80 (nove mil, setecentos e trinta e um 

reais e oitenta centavos), o qual correspondia ao seu 13º salário. Nesse 

passo, afirma ter se dirigido até a agência da requerida a fim de questionar 

o acontecido, tendo sido lhe informado que o contrato de abertura de 

conta corrente prevê o desconto quando este possuir dívidas e saldo 

suficiente para quitá-las. Assim, por considerar as retenções ilegais 

requer seja a requerida condenada a indenização por danos morais no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a restituição de R$ 9.731,80 (nove 

mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta centavos). A inicial veio 

instruída com os documentos de id. 10039944 a 10040105. A liminar foi 

indeferida no Id. 10044490. Audiência de conciliação realizada conforme 

termo de Id. 10789404. No Id. 10756244 a parte requerida apresentou 

contestação, alegando que o autor possui várias operações de crédito, 

inclusive a operação de adiantamento do 13º salário, sendo que algumas 

estão em atraso. Salienta que quando é efetuada a antecipação de 13º 

salário já é sabido que o cliente adiantará o benefício e que quando do 

recebimento, pagará o que antecipou, com acréscimo de juros e em uma 

única parcela. Afirma que o autor fez acordo após o recebimento parcial 

do 13º salário, que liquidou no dia 18/09/2017. Afirma que não houve falha 

em nenhum dos sistemas do banco, nem mesmo falha de procedimento 

operacional ou em qualquer outro produto ofertado, sendo que as 

transações foram contratadas conforme confissão do autor. Assim, 

discorreu acerca da inexistência de danos morais, impossibilidade de 

inversão do ônus da prova e requereu o julgamento improcedente da 

demanda. Colacionou os documentos de Ids. 10756248 a 10756269. A 

parte autora apresentou impugnação no Id. 11095790. Intimadas para 

especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes nada 

manifestaram. É o breve relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado 

da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o 

processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. A parte autora pretende ser indenizada pelos descontos 

praticados pela requerida em sua conta corrente, alegando que apesar de 

possuir dívida pendente com a requerida, esta procedeu com o desconto 

de todos os seus proventos em única parcela, o que lhe causou inúmeros 

dissabores. Já a parte requerida afirma que o autor possui várias 

operações de crédito, sendo que algumas estão vencidas, dentre as quais 

o adiantamento de 13º salário, o qual é pago em única parcela, quando do 

recebimento do 13º salário, de modo que não houve qualquer falha na 

prestação do serviço. Pois bem, denota-se dos autos que a parte autora 

firmou “contrato de abertura de conta corrente e conta poupança ouro 

e/ou poupança poupex pessoa física” com a parte requerida (Id. 

10040060) em 06/01/2016, inclusive com a aquisição de cartão de crédito, 

conforme Id. 10756259. Da leitura do referido contrato observa-se que o 

autor consentiu com os descontos de eventuais dívidas existentes com a 

parte requerida em suas contas bancárias, senão vejamos as referidas 

cláusulas: “O Proponente/Contratante autoriza que os saldos devedores 

na conta-corrente ora aberta e que não forem pagos nos respectivos 

vencimentos poderão ser automaticamente compensados com créditos 

existentes em outras contas-correntes ou aplicações financeiras de que o 

Proponente/Contratante seja titular no Banco do Brasil, mediante débito 

nas contas respectivas. O Proponente/Contratante autoriza que as dívidas 

líquidas que não forem pagas no vencimento e que tenham como credor o 

Banco do Brasil, em quaisquer de suas agências, serão compensadas 

com os créditos existentes na conta-corrente e/ou na conta de Poupança 

Ouro e/ou Poupex ora aberta(s), mediante débito em conta”. Com efeito, é 

incontroverso que o autor possuía dívidas pendentes com a parte 

requerida, o que afirma desde a exordial, de modo que os débitos em 

conta efetuados pela ré não se mostram ilegais, na medida em que 

autorizados pelo autor quando da contratação dos serviços da parte 

requerida. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, dentre os 

quais o do E. Tribunal de Justiça deste Estado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - REVELIA - 

PRELIMINAR REJEITADA - DESCONTO EM CONTA-CORRENTE PARA 

PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR - AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL 

EXISTENTE - NÃO DEMONSTRADA OPOSIÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA 

- AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO NÃO PROVIDO.É infundado suscitar a revelia da parte 

demandada por intempestividade de contestação se foi reconhecido erro 

do Poder Judiciário sobre a data da juntada do mandado de citação. Não 

constitui ato ilícito passível de indenização o desconto em conta-corrente 

para pagamento de saldo devedor com a instituição financeira se existente 

autorização contratual e não comprovada a prévia oposição do 

correntista. (TJMT - Ap 54271/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, 

Publicado no DJE 20/06/2017) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. 

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA 

CORRENTE E NÃO EM CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. 
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ALEGAÇÃO DE DESCONTO SUPERIOR A 30% DOS RENDIMENTOS. 

PEDIDO IMPROCEDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA 

A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. 

CONTRATAÇÃO REGULAR. CONTEXTO PROBATÓRIO REVELA QUE A 

AUTORA NÃO MANTINHA SALDO SUFICIENTE EM TODOS OS MESES 

PARA OS DEVIDOS DESCONTOS, O QUE IMPLICOU EM DÉBITO DE MAIS 

DE UMA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 

Recurso Cível Nº 71007501935, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 24/04/2018). Assim, não 

restou demonstrado nos autos qualquer agir ilícito da parte ré que 

justifique o dever de restituição dos valores debitados da conta corrente 

do autor, bem porque o autor possuía dívidas em aberto, não havendo que 

se falar em restituição de valores, considerando a legitimidade da 

cobrança. Tampouco restou demonstrado o dever de indenizar, uma vez 

que os descontos efetuados na conta corrente do autor foram 

previamente autorizados, não havendo qualquer ofensa à honra e a moral 

do autor que determine a condenação da requerida em indenização por 

danos morais. 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$ 1.000,00 (hum 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. 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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002774-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

ALINE BARINI NESPOLI (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ANCORA LOCACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979/O 

(ADVOGADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002774-70.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Por meio da petição de Id. 12965051 a empresa Recuperanda 

requer em caráter de urgência que os bancos Santander, Safra, Daycoval 

e do Brasil, se abstenham imediatamente de efetuar, com base em Cédulas 

de Crédito Bancário, retenções/débitos automáticos dos montantes 

pecuniários creditados nas contas bancárias de titularidade da 

Recuperanda e restitua, também imediatamente, todo e qualquer valor 

debitado das contas bancárias de titularidade da Recuperanda a partir da 

data do protocolo do Pedido de Recuperação Judicial. Pois bem, 

DETERMINO a intimação da administradora judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifesta-se sobre o pedido da empresa recuperanda no 

Documento de Id. Num. 12965051. Assim, em consonância com o parecer 

do Ministério Público (Id. 13187309) DETERMINO a intimação da 

Administradora Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do item “2” às fls. 03/04 - Id. Num. 13187309, 

oportunidade em que também deverá apresentar relatório completo do 

processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001577-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DOS REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (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. 1001577-80.2018.8.11.0002 

Vistos em correição Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c/c Débito com Indenização por Dano Morail com Pedido 

de Liminar ajuizada por Maiara dos Reis Rodrigues em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia- S/A. Alega a Requerente 

que foi impedida de contrair empréstimo devido ao seu nome estar inserido 

no rol de maus pagadores, apontado pela Requerida, decorrente de uma 

suposta dívida vencida em 28/01/2016, no valor de R $97,07 (noventa e 

sete reais e sete centavos), vinculado ao Contrato nº. 

0000255497201601. Informa que ante o desconhecimento da obrigação 

imposta, a Requerente buscou informação junto à Requerida, quando 

houve a confirmação do débito bem como a inclusão junto aos Órgãos 

Restritivos. Afirma que já possuiu relação jurídica com a Requerida, 

contudo, o contrato outrora celebrado não guarda sintonia com o 

informado na restrição, a saber: Contrato nº. 0000255497201601. 

Assevera que está impedida, inclusive, de contratar com a Requerida, 

“Este fato impõe restrição pesada quanto à utilização de serviço público, 

(tefefonia)” e, que o serviço de energia elétrica é um serviço de natureza 

essencial, revestido de caráter de urgência e não pode ser interrompido, 

de acordo com a Lei 7.783/89, artigo 10, I. Explica que para regularização, 

a única alternativa obtida pela Requerente foi a informação de que estaria 

suspendendo provisoriamente a cobrança da dívida até última análise, a 

qual seria realizada pelo departamento responsável, oportunidade que 

estaria levantado o nome da Requerente dos Órgãos Restritivos. Enfatiza, 

ainda, que, apesar de cobrar uma dívida desconhecida da Requerente, 

nunca houve qualquer comunicação prévia antes de negativar o seu 

nome. Narra que não foram poucos os transtornos gerados à Requerente 

mormente quando da inserção do seu nome nos Órgãos Restritivos, que 

foi tida na praça como inadimplente, devedora, caloteira; pessoa que, sob 

a ótica financeira não é digna de crédito nem confiança. Pede seja 

deferida liminarmente a tutela de urgência, determinando que a Requerida 

promova a suspensão provisória da suposta divida, ora sub judice, 

vencida em 28/01/2016, no valor de R$ 97,07(noventa e sete reais e sete 

centavos), vinculado ao Contrato nº. 0000255497201601, posto que a 

Requerente não possui nenhum liame jurídico com a Requerida que 

justifique o gravame apontado, determinando a suspensão provisória 

inclusive junto aos Órgãos Restritivos, até ulterior deliberação. 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 
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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. A Requerente teve seu nome incluído nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, conforme se verifica no ID n. 12000868, por uma 

suposta dívida, a qual não reconhece e sequer fora notificada. Assim, 

presente está a probabilidade do direito alegado. Ademais, verifica-se que 

a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

bem como a probabilidade do direito, sendo incontestável a existência de 

prejuízo a Requerente, pois, em casos desse jaez, a inclusão do nome da 

Requerente 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. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA, nos termos do artigo 303, do CPC, para 

determinar que a Requerida proceda à exclusão imediata do nome da 

Requerente junto aos cadastros de inadimplentes SPC e SERASA, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento, bem como promova a suspensão provisória da suposta 

dívida vencida em 28/01/2016, no valor de R$ 97,07(noventa e sete reais e 

sete centavos), vinculado ao Contrato nº. 0000255497201601, até ulterior 

deliberação. 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 09h: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, 

NCPC). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003822-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003822-64.2018.8.11.0002 

Vistos em correição Priorizando o ato conciliatório e considerando que a 

conciliação é instrumento efetivo de pacificação social, solução e 

prevenção de litígios, cite-se/ intime-se a Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 20 de agostol de 2018, às 17h00min, constando 

que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 

dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015), ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita e a 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002190-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREYCE DE SOUZA BARBOSA (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. 1002190-03.2018.8.11.0002 

Vistos em correição Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Dívida c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Greyce de Souza Barbosa em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Alega a 

Requerente ser titular da Unidade Consumidora n° 6/2582972-2, no 

endereço de sua residência sito à Rua Ângelo Galdino, nº. 87 - Bairro: 

Vinte e Três de Setembro – Várzea Grande – MT, (FRENTE) e que, na 

parte de traz do imóvel possui uma casa residencial que esta em reforma, 

cuja Unidade Consumidora nº6/375509-7 esta em nome do Sr. Zenildo 

Alves Martins. 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 

6/2582972-2,com vencimento na data de 30/03/2018, referente à 

competência de jan/2018 com o valor 364,27 (trezentos e sessenta e 

quatro reais e vinte 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 6/2582972-2, porém a tentativa foi 

infrutífera, uma vez que a Requerida alega que a Requerente possuía 

desvio de energia do ramal de entrada. Pontua a Requerente que viajou 

para o Paraná na data de 23/12/2017, retornando somente na data de 

11/01/2018, portanto, a residência ficou fechada por 20 (vinte) dias. 

Esclarece que a fatura complementar do mês de janeiro/2018 lhe foi 

apresentada em valor exorbitante, uma vez que jamais efetuou desvio de 

energia em sua Unidade Consumidora. Pede pela concessão de tutela 

cautelar para, determinar que a Requerida não interrompa o fornecimento 

de energia elétrica, UC 6/2582972-2até 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, da Requerente, emitida com valor 
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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 6/2582972-2 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, 23 de maio de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

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)

 

Certifico que, a audiência designada no Id. 13330460 , será realizada no 

dia 27 de agosto de 2018 ás 16:00 h.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 302758 Nr: 23638-59.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA REP 

GERALDO ALUISIO GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA CANGUÇU LTDA, ILO OSCAR 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 11063 B

 Autos n.º 23638-59.2012.811.0002 – Código. 302758

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 13 de agosto de 2018, às 17h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 101939 Nr: 10976-73.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CLERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALIEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10246

 INTIMAÇÃO da parte autora para dar prosseguimento ao feito em 5 

(cinco) DIAS, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 537475 Nr: 8602-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FERNANDO CARLOS DO NASCIMENTO, 

ADAIR SANTANA DO NASCIMENTO MARANI, ADEMIL LUCIO DO 

NASCIMENTO, ADENIR BARROS DO NASCIMENTO, ADMILDO FRANCISCO 

DO NASCIMENTO, ADRIANA FÁTIMA DO NASCIMENTO FERRAZ, LÚCIO 

GONÇALO DO NASCIMENTO, KEIZIANE DIANA LAURA OLIVEIRA 

NASCIMENTO, APARECIDA RITA DO NASCIMENTO SOUSA, ARENIL 

AUXILIADORA DO NASCIMENTO, ATAIR CLEBER DO NASCIMENTO, 

LUCIMÁRIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, HERDEIRO FALECIDO 

ADMILSON FERNANDO DO NASCIMENTO, KLEBERSON DIEGO DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAC IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL GONÇALO DE 

MAGALHAES - OAB:MT 12.087 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 Autos n°. 8602-64.2018.8.11.0002 Código. 537475

Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que não foram recolhidos os 

emolumentos judicial iniciais, bem como a procuração ad judicia 

apresentada ás fls.04, não foi devidamente assinada por todos os 

embargantes da presente demanda, constata-se ainda que não fora 

juntada certidão de óbito do herdeiro falecido Admilson Fernando do 

Nascimento, documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, 

do CPC).

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial.

1. Comprove o recolhimento das custas referentes à distribuição da 

presente ação.

2. Apresente nos autos procuração devidamente assinada por todos os 

embargantes, arrolados na exordial.

3. Junte aos autos cópia da certidão de óbito do pré-morto Admilson 

Fernando do Nascimento.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56165 Nr: 2201-74.2003.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LUSCENTI, SILVIA DONIZETE 

LUSCENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORO AGRO INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LUSCENTI - 

OAB:69888/SP, RÉGIS DANIEL LUSCENTI - OAB:OAB/SP 272.190, 

SILVIA DONIZETE LUSCENTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY E VASCONCELLOS 

OLIVEIRA - OAB:187700

 Intimo a parte autora para manifestar sobre a Carta Precatória devolvida 

com mandado negativo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 350819 Nr: 16433-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELDA COSTA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAMU KAWAKAMI, KIEKO MARUYAMA 

KAWAKAMI, PAULO DE TAL, WILSON RODRIGUES, ROBERTO LEMES, 

OSVALDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAMU KAWAKAMI, Filiação: Kesaichi 

Kawakami e Toyo Kamakami, data de nascimento: 20/08/1936, 

brasileiro(a), natural de Japão-, casado(a), falecido em 16/06/2009, 

atualmente em local incerto e não sabido KIEKO MARUYAMA KAWAKAMI, 

Rg: 6499130, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não 

sabido WILSON RODRIGUES, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido ROBERTO LEMES, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Citação dos confinantes, eventuais interessados, ausentes, 

incertos e desconhecidos para responderem ao prazo de 15(quinze) dias, 

através de advogado constituído.

Resumo da Inicial: Gizelda Costa Novaes move Ação de Usucapião 

Extraordinária em face de Isamu Kawakami e sua esposa Kieko Maruyama 

Kawakami. A requerente detém a posse sobre o terreno urbano localizado 

na 1° zona desta cidade de Várzea Grande/MT, no lugar denominado 

bairro Cristo Rei cujo imóvel possui uma área de 645,22m², matrícula n° 

1998 do cartório do 1° Serviço Notarial e de Registros da comarca de 

Várzea Grande/MT, em data de 16/12/1985

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Trata-se de Ação de Usucapião 

Extraordinário proposta por Gizelda Costa Novaes em desfavor de Isamu 

Kawakami e sua esposa Kieko Maruyama Kawakami.Citação por Edital dos 

réus ausentes, incertos e eventuais interessados às fls. 38.A União 

manifestou desinteresse na lide (fls. 27).As Fazendas Públicas Federal, 

Municipal e Estadual manifestaram desinteresse na lide, respectivamente 

as fls. 27;33 e 36.A parte autora pugnou pela citação dos dos réus Isamu 

Kawakami e sua esposa Kieko Maruyama Kawakami por edital.Desta 

forma, passo a deliberar.Para efetiva citação dos Réus identificados, 

embora eles sejam incertos e estejam em local desconhecido, o edital 

expedido (fls. 38) sem identificação do nome deles não basta para a 

citação efetiva deles, em especial como confrontantes. Assim, nos termos 

do art. 256, I do NCPC, necessário o refazimento da citação por edital, 

constando expressamente os nomes dos Réus indicados na exordial, 

como réus e confrontantes, em local incerto e não sabido.Proceda a 

secretaria a expedição do necessário.Decorridos os prazos previstos no 

respectivo edital, independente de novo despacho, ouça-se a Autora para 

impugnar, caso apresentada contestação, ou manifestar o que entender 

de direito para prosseguimento do feito, no prazo para impugnação, 15 

(quinze) dias.

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, CARLA TERESINHA 

FIORI B. LUZ, digitei.

Várzea Grande, 28 de junho de 2018

Silvia Renata Anffe Souza Juiza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 350819 Nr: 16433-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELDA COSTA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAMU KAWAKAMI, KIEKO MARUYAMA 

KAWAKAMI, PAULO DE TAL, WILSON RODRIGUES, ROBERTO LEMES, 

OSVALDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAMU KAWAKAMI, Filiação: Kesaichi 

Kawakami e Toyo Kamakami, data de nascimento: 20/08/1936, 

brasileiro(a), natural de Japão-, casado(a), falecido em 16/06/2009, 

atualmente em local incerto e não sabido KIEKO MARUYAMA KAWAKAMI, 

Rg: 6499130, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não 

sabido WILSON RODRIGUES, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido ROBERTO LEMES, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Citação dos confinantes, eventuais interessados, ausentes, 

incertos e desconhecidos para responderem ao prazo de 15(quinze) dias, 

através de advogado constituído.

Resumo da Inicial: Gizelda Costa Novaes move Ação de Usucapião 

Extraordinária em face de Isamu Kawakami e sua esposa Kieko Maruyama 

Kawakami. A requerente detém a posse sobre o terreno urbano localizado 

na 1° zona desta cidade de Várzea Grande/MT, no lugar denominado 

bairro Cristo Rei cujo imóvel possui uma área de 645,22m², matrícula n° 

1998 do cartório do 1° Serviço Notarial e de Registros da comarca de 

Várzea Grande/MT, em data de 16/12/1985

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Trata-se de Ação de Usucapião 

Extraordinário proposta por Gizelda Costa Novaes em desfavor de Isamu 

Kawakami e sua esposa Kieko Maruyama Kawakami.Citação por Edital dos 

réus ausentes, incertos e eventuais interessados às fls. 38.A União 

manifestou desinteresse na lide (fls. 27).As Fazendas Públicas Federal, 

Municipal e Estadual manifestaram desinteresse na lide, respectivamente 

as fls. 27;33 e 36.A parte autora pugnou pela citação dos dos réus Isamu 

Kawakami e sua esposa Kieko Maruyama Kawakami por edital.Desta 

forma, passo a deliberar.Para efetiva citação dos Réus identificados, 

embora eles sejam incertos e estejam em local desconhecido, o edital 

expedido (fls. 38) sem identificação do nome deles não basta para a 

citação efetiva deles, em especial como confrontantes. Assim, nos termos 

do art. 256, I do NCPC, necessário o refazimento da citação por edital, 

constando expressamente os nomes dos Réus indicados na exordial, 

como réus e confrontantes, em local incerto e não sabido.Proceda a 

secretaria a expedição do necessário.Decorridos os prazos previstos no 

respectivo edital, independente de novo despacho, ouça-se a Autora para 

impugnar, caso apresentada contestação, ou manifestar o que entender 

de direito para prosseguimento do feito, no prazo para impugnação, 15 

(quinze) dias.

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, CARLA TERESINHA 

FIORI B. LUZ, digitei.

Várzea Grande, 28 de junho de 2018

Carla Teresinha Fiori B. Luz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 347041 Nr: 13464-20.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPNA, CEBNA, ESTELA MARY NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, 

RITZ SUITES HOME SERVICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ALBERTO DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT 15.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:MT 15.283, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:7.202/MT, 

RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:MT 14.676, RICARDO GOMES SANCHES 

- OAB:267.745/SP

 Conforme decisão de fls. 279, a audiência foi redesignada para o dia 24 

de agosto de 2018, às 13h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390242 Nr: 5488-25.2015.811.0002

 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: EDELMIRA RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:MT 3.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:MT 8.117

 Conforme decisão de fls. 119, a audiência de conciliação foi redesignada 

para o dia 24 de agosto de 2018, às 14h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 396293 Nr: 9366-55.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 592 de 640



TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA GOMES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CREDIT, HSBC FINANCE BRASIL S/A, 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A, MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - 

OAB:MT 12.293, MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - OAB:MT 

14.431-A

 Conforme decisão de fls. 185, a audiência foi redesignada para o dia 24 

de agosto de 2018, às 13h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 401719 Nr: 12233-21.2015.811.0002

 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: ANA CLEIDE SANTOS ANICETO, CANDIDA ROSA DO 

ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER CAMELO XAVIER FILHO, VALTER 

CAMELO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D. L. H. C. FADINI - 

OAB:7645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11.069-B/MT, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - 

OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÈA - OAB:OAB/MT 13.356

 Conforme decisão de fls. 324, a audiência de conciliação foi redesignada 

para o dia 24 de agosto de 2018, às 14h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342903 Nr: 10224-23.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEIAS ALVES FERREIRA, OSEIAS ALVES FERREIRA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT 15.013A

 Conforme decisão de fls. 163, a audiência de conciliação foi redesignada 

para o dia 24 de agosto de 2018, às 15h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 302758 Nr: 23638-59.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA REP 

GERALDO ALUISIO GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA CANGUÇU LTDA, ILO OSCAR 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 11063 B

 Conforme decisão de fls. 262, a audiência de conciliação foi redesignada 

para o dia 13 de agosto de 2018, às 17h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 493748 Nr: 10309-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON FIDELIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:MT 

7815-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar nos autos sobre a certidão negativa 

do oficial de justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001577-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DOS REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (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. 1001577-80.2018.8.11.0002 

Vistos em correição Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c/c Débito com Indenização por Dano Morail com Pedido 

de Liminar ajuizada por Maiara dos Reis Rodrigues em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia- S/A. Alega a Requerente 

que foi impedida de contrair empréstimo devido ao seu nome estar inserido 

no rol de maus pagadores, apontado pela Requerida, decorrente de uma 

suposta dívida vencida em 28/01/2016, no valor de R $97,07 (noventa e 

sete reais e sete centavos), vinculado ao Contrato nº. 

0000255497201601. Informa que ante o desconhecimento da obrigação 

imposta, a Requerente buscou informação junto à Requerida, quando 

houve a confirmação do débito bem como a inclusão junto aos Órgãos 

Restritivos. Afirma que já possuiu relação jurídica com a Requerida, 

contudo, o contrato outrora celebrado não guarda sintonia com o 

informado na restrição, a saber: Contrato nº. 0000255497201601. 

Assevera que está impedida, inclusive, de contratar com a Requerida, 

“Este fato impõe restrição pesada quanto à utilização de serviço público, 

(tefefonia)” e, que o serviço de energia elétrica é um serviço de natureza 

essencial, revestido de caráter de urgência e não pode ser interrompido, 

de acordo com a Lei 7.783/89, artigo 10, I. Explica que para regularização, 

a única alternativa obtida pela Requerente foi a informação de que estaria 

suspendendo provisoriamente a cobrança da dívida até última análise, a 

qual seria realizada pelo departamento responsável, oportunidade que 

estaria levantado o nome da Requerente dos Órgãos Restritivos. Enfatiza, 

ainda, que, apesar de cobrar uma dívida desconhecida da Requerente, 

nunca houve qualquer comunicação prévia antes de negativar o seu 

nome. Narra que não foram poucos os transtornos gerados à Requerente 

mormente quando da inserção do seu nome nos Órgãos Restritivos, que 

foi tida na praça como inadimplente, devedora, caloteira; pessoa que, sob 

a ótica financeira não é digna de crédito nem confiança. Pede seja 

deferida liminarmente a tutela de urgência, determinando que a Requerida 

promova a suspensão provisória da suposta divida, ora sub judice, 

vencida em 28/01/2016, no valor de R$ 97,07(noventa e sete reais e sete 

centavos), vinculado ao Contrato nº. 0000255497201601, posto que a 

Requerente não possui nenhum liame jurídico com a Requerida que 

justifique o gravame apontado, determinando a suspensão provisória 

inclusive junto aos Órgãos Restritivos, até ulterior deliberação. 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 
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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. A Requerente teve seu nome incluído nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, conforme se verifica no ID n. 12000868, por uma 

suposta dívida, a qual não reconhece e sequer fora notificada. Assim, 

presente está a probabilidade do direito alegado. Ademais, verifica-se que 

a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

bem como a probabilidade do direito, sendo incontestável a existência de 

prejuízo a Requerente, pois, em casos desse jaez, a inclusão do nome da 

Requerente 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. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA, nos termos do artigo 303, do CPC, para 

determinar que a Requerida proceda à exclusão imediata do nome da 

Requerente junto aos cadastros de inadimplentes SPC e SERASA, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento, bem como promova a suspensão provisória da suposta 

dívida vencida em 28/01/2016, no valor de R$ 97,07(noventa e sete reais e 

sete centavos), vinculado ao Contrato nº. 0000255497201601, até ulterior 

deliberação. 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 09h: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, 

NCPC). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003822-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003822-64.2018.8.11.0002 

Vistos em correição Priorizando o ato conciliatório e considerando que a 

conciliação é instrumento efetivo de pacificação social, solução e 

prevenção de litígios, cite-se/ intime-se a Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 20 de agostol de 2018, às 17h00min, constando 

que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 

dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015), ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita e a 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002190-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREYCE DE SOUZA BARBOSA (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. 1002190-03.2018.8.11.0002 

Vistos em correição Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Dívida c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Greyce de Souza Barbosa em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Alega a 

Requerente ser titular da Unidade Consumidora n° 6/2582972-2, no 

endereço de sua residência sito à Rua Ângelo Galdino, nº. 87 - Bairro: 

Vinte e Três de Setembro – Várzea Grande – MT, (FRENTE) e que, na 

parte de traz do imóvel possui uma casa residencial que esta em reforma, 

cuja Unidade Consumidora nº6/375509-7 esta em nome do Sr. Zenildo 

Alves Martins. 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 

6/2582972-2,com vencimento na data de 30/03/2018, referente à 

competência de jan/2018 com o valor 364,27 (trezentos e sessenta e 

quatro reais e vinte 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 6/2582972-2, porém a tentativa foi 

infrutífera, uma vez que a Requerida alega que a Requerente possuía 

desvio de energia do ramal de entrada. Pontua a Requerente que viajou 

para o Paraná na data de 23/12/2017, retornando somente na data de 

11/01/2018, portanto, a residência ficou fechada por 20 (vinte) dias. 

Esclarece que a fatura complementar do mês de janeiro/2018 lhe foi 

apresentada em valor exorbitante, uma vez que jamais efetuou desvio de 

energia em sua Unidade Consumidora. Pede pela concessão de tutela 

cautelar para, determinar que a Requerida não interrompa o fornecimento 

de energia elétrica, UC 6/2582972-2até 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, da 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 6/2582972-2 e, em caso 

de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
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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, 23 de maio de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003201-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ZANARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RUTHECOSKI LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003201-67.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Diante do certificado pela Sra. Gestora Judiciaria no ( ID-Doc 

1284449– pág.2 ), considerando que estão preenchidos os requisitos para 

a concessão da Justiça Gratuita ,defiro o pedido retro. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande/MT, 29 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005885-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE ARAUJO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Intime-se a parte ré para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre 

os documentos carreados pelo Ministério Público aos autos, nos termos do 

art. 437, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002542-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA LEITE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no prazo legal, 

contestar o pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003074-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODNIS GONCALVES RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal De Defesa Social de Várzea Grande (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Autos n. 1003074-66.2017.8.11.0002 Ação Declaratória Requerente: 

Odnis Gonçalves Ramos Requerido: Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande Vistos... ODNIS GONÇALVES RAMOS, qualificado nos autos, 

propôs “Ação Declaratória, com Pedido de Tutela Antecipada” em face da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito 

público interno, igualmente qualificada, porque, segundo alega, em 

21.9.2011 o requerido publicou o Edital de Concurso Público n. 

001/2011/PMVG/MT, para preenchimento de diversos cargos, dentre os 

quais, o de Guarda Municipal, para o qual foi aprovado, e que, todavia, em 

janeiro de 2017, entrou em vigor a Lei Municipal n. 4.166/2016, que 

ilegalmente o rebaixou para a classe inicial nível I, mesmo permanecendo o 

cargo de Guarda Municipal 3ª Classe. Argumenta que, de acordo com a 

nova lei, só depois do decurso do prazo de 1 (um) ano e 4(quatro) meses 

é que retornará ao cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, em flagrante 

prejuízo, já que o cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, nível II, para o qual 

deveria ter sido enquadrado, oferece salário de R$ 2.652,54 (dois mil, 

seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), 

superior, portanto, ao que vem recebendo atualmente de R$ 2.069,53 (dois 

mil e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), numa diferença 

a menor de R$ 583,01 (quinhentos e oitenta e três reais e um centavo). 

Nesse contexto, sustenta que ao serem estipulados novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional o requerente deverá percorrer novo 

período de tempo para que possa novamente alcançar a classe de Guarda 

Municipal, 3ª Classe, nível II. Assim, requereu, a título de tutela de urgência, 

o seu imediato reenquadramento para o cargo de Guarda Municipal 3ª 

Classe, nível II, bem como a condenação do requerido ao pagamento da 

quantia de R$ 2.332,04 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais e quatro 

centavos) a título de danos materiais. Juntou documentos. Regularmente 

citado, o ente público municipal não contestou o pleito (certidão ID 

9955116). É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, cumprindo 

assinalar, quanto à ausência de defesa do ente público municipal, que, por 

versar a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC), não há se 

falar em aplicação dos efeitos materiais da revelia (art. 344). Assinale-se 

que a questão a ser enfrentada nesta ação reside na aferição do 

apontado direito do requerente de obter seu enquadramento no cargo de 

Guarda Municipal 3ª Classe, nível II, no valor de R$ 2.662,54 (dois mil, 

seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), tal 

qual previsto na Tabela do Anexo II, da nova Lei Municipal nº 4.166/2016. 

Segundo se observa dos documentos que instruem o pleito e que não 

foram contrariados pela autoridade coatora, o requerente ingressou no 

quadro de servidores da Secretaria da Guarda Municipal em 2 de abril de 

2014 (Guarda Municipal 3ª Classe – termo de posse – ID 6721759) e, por 

força da Lei n. 2.163/2000 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea 

Grande), que rege a estrutura de carreira, regime jurídico, progressão de 

carreira e ascensão funcional, foi enquadrado na Classe Inicial, Nível I 

(Ato n, 001/CAESEGMVG/2016 – página 72). Contudo, com a edição da Lei 

Complementar n. 4.166/2016, que insere e altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, 

atribuições e competência da Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e 
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dá outras providências, foi reestruturada a Guarda Municipal, 

estabelecendo um novo regime jurídico com novas classes e níveis, 

enquadrando, assim, o requerente, como Guarda Municipal Classe Inicial, 

Nível I, com o subsídio mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), de 

acordo com o Anexo II da referida lei. A nova Lei n. 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 1.1.2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o art. 

4º-C na Lei Complementar Municipal n. 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 

Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I. Com base nessa lei o requerente, por 

ter ingressado no serviço público municipal em 2.4.2014, foi enquadrado 

como Guarda Municipal, na Classe Inicial, Nível I, já que contava com 

quase 3 anos de serviços prestados à Administração Pública quando da 

entrada em vigor da nova lei (1.1.2017). Assim, de acordo com o Anexo, II, 

da referida lei (4.166/2016), com o novo enquadramento, o requerente 

passou a auferir mensalmente, a título de remuneração, a quantia de R$ 

2.100,00 (dois mil e cem reais, superior, portanto, ao último salário 

percebido por este em janeiro de 2017, de R$ 2.069,53 (dois mil e 

sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos – holerite página 56). 

Pode-se afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido do 

requerente, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, 

vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior 

ao que vinha auferindo como guarda municipal 3ª Classe e, além do mais, 

observou as mesmas exigências da lei anterior, quais sejam, a data da 

posse, o tempo de efetivo serviço e o grau de escolaridade. Ademais, 

cumpre salientar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos 

é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui 

direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de 

vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal. A 

jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não 

possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública 

modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a 

irredutibilidade dos vencimentos. A título ilustrativo, transcrevo abaixo os 

seguintes arestos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 

REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. (...). 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela 

Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime 

jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova 

pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15 - 

destaquei). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO 

INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 2.157/00. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 

PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. [...]. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

563.708/MS, reconheceu a repercussão geral da matéria, dispondo que 

não há direito adquirido em relação a regime jurídico, devendo ser 

assegurada, no entanto, a irredutibilidade de vencimentos. 3. [...].. (AgRg 

no RE no AgRg no RMS 46.276/MS, Relatora Fl. 5 de 7 TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL APELAÇÃO Nº 47825/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA 

CAPITAL Min. Laurita Vaz, DJe 16/10/2015). (Destaquei). DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA. REESTRUTURAÇÃO. 

GRATIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma 

vez respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não 

tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Ausência de 

argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF – RE 628177 AgR, Rel. Min. 

Roberto Barroso, DJe 17/12/2015 - destaquei). Nessa mesma linha de 

entendimento vem pautando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – 

REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO 

A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS 

CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – 

IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – 

INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Fundada a pretensão do 

servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como 

determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento 

dos consectários. Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela 

possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das 

carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a 

regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 

(TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016 - destaquei). Como se vê, 

pode a Administração Pública Municipal alterar os padrões de vencimento 

de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, 

desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do 

princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em 

tela, conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou 

diminuição na remuneração percebida pelo requerente na função exercida 

à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da 

remuneração do servidor, não havendo, desse modo, que se falar em 

ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de 

prova de prejuízo, impõe-se a improcedência do pleito. Diante do exposto, 

julgo improcedente o pedido formulado nesta Ação Declaratória proposta 

por Odnis Gonçalves Ramos em face do Município de Várzea Grande, 

declarando, assim, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do 
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art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais, bem como de honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desenvolvido pelo profissional e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade 

deferida. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. 

I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002462-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JESUINA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. MARIA JESUINA DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificada 

nos autos, propôs a presente “Ação Ordinária de Enquadramento 

Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande e estar 

lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, desde 

29.10.2012, exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional Nível Elementar (merendeira), conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos. Esclarece que a partir 

de fevereiro de 2013 a política salarial e o plano de carreira do Magistério 

Público Municipal passaram a ser regidos pela Lei n. 3.797/2012, com 

redação dada pela Lei n. 4.007/2014 e, desse modo, por ser membro do 

plano de carreira correspondente, faz jus ao enquadramento no nível 2, 

classe A, vez que preencheu os requisitos necessários à promoção, nos 

termos dos arts. 19 e 23, da Lei n. 3.797/2012. Diz que por não ter sido 

promovida corretamente seus vencimentos vêm sendo pagos em valor 

inferior ao que seria devido, ocasionando prejuízos financeiros. Pede, 

pois, a procedência da ação, a fim de que o réu seja condenado a realizar 

o seu enquadramento, com o pagamento das diferenças e seus reflexos, 

incluindo os coeficientes específicos da promoção, de acordo com o nível 

2, classe A, do cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, 

acrescido de juros legais. Pugna, ainda, pela condenação do réu ao 

pagamento dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, além 

das custas e despesas processuais. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Intimado, o Município de Várzea Grande não contestou o 

pleito (Id. 4491000). É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, 

impõe-se anotar que, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, deverá ser declarado revel por ausência de 

contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal e, por 

consequência, versando a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, 

CPC), não se aplica aqui o art. 344 do CPC. No tocante ao mérito, como se 

observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de ser 

elevada para nível 2, classe A, no cargo de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Elementar (merendeira), nos termos 

previstos nas Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014. De 

acordo com a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e 

Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, 

depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional 

profissional da educação dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - 

A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível 

para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional 

comprovada, observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo único – 

Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. 

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. 

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de 

fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, 

prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a 

viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal 

de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes 

são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – formação em ensino 

médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; 

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado. e) IV 

– Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em 

extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) Classe B – 

formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau superior; d) 

Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização. 

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de 

acordo com o estabelecido nos referidos artigos, cabendo salientar que, 

de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 3.797/2012 “decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente.” Todavia, essa não é a realidade dos 

autos, uma vez que a promoção ainda não foi efetuada, a despeito da 
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clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de 

serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial, na qual 

se verifica que a autora ingressou no serviço público em 29.10.2012 e 

nunca foi enquadrada, segundo demonstra a “Vida Funcional” Id. 2181691. 

Ora, se a admissão da autora se deu em 29.10.2012, considerado o 

interstício de 3 (três) anos, ela deveria ter sido elevada para o nível II em 

29.10.2015, nos termos da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 3.797/2012. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao 

enquadramento, promovendo a servidora Maria Jesuina dos Santos Silva 

para o Nível II, Classe A, a partir de 29.10.2015, sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, 

declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003061-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se novamente a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sanar o vício processual constatado nos autos tendo em vista que 

não instruiu a peça primeira com seus documentos pessoais, conforme já 

ordenado na decisão inicial (Id. 12925121). Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000906-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 

SINTEP, pessoa jurídica de direito público, impetrou “Mandado de 

Segurança”, em face da EXMA SRA PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando ser ilegal o ato contido na Portaria n. 36/2016, que 

anulou os efeitos das progressões concedias às servidoras Eliane 

Oliveira Batista da Costa e Adair Maria da Silva. Relata que no dia 18 de 

janeiro de 2017 foi publicada a referida portaria, cujos efeitos incorrerá em 

prejuízos financeiros às substituídas, uma vez que deixarão de auferir as 

verbas das progressões conferidas ao longo dos anos. Argumenta ser 

ilegal o referido ato, na medida em que não foi respeitado o contraditório e 

a ampla defesa, já que não foi instaurado processo administrativo. Por 

essa razão, pede a procedência do mandamus, a fim de que a impetrada 

se abstenha de dar efeito jurídico à Portaria n. 36/2016, bem como seja ela 

condenada ao pagamento das diferenças das elevações de classes e de 

níveis retroativos à data da impetração da presente. Em suas informações, 

a autoridade impetrada suscita, preliminarmente, a litispendência deste 

feito com os de n. 100796-92.2017 e n. 1000794-25.2017, alegando conter 

o mesmo pedido, causa de pedir e partes. No mérito, alega que o art. 4º, 

caput, da Lei Complementar n. 3.305/2010, que considerava como efetivos 

os servidores da educação básica, declarados estáveis pelo art. 19, da 

ADCT, foi declarado inconstitucional na ADIN n. 50646/2014 e, por essa 

razão, os atos administrativos dele emanados se tornaram nulos, inclusive 

mediante Notificação Recomendatória do Ministério Público. Pede, assim, a 

denegação da segurança. Intimada para se manifestar acerca da alegada 

litispendência, a parte impetrante diz que o pedido formulado na presente 

demanda se difere dos demais porque aqui se pretende, além da 

suspensão dos efeitos da Portaria 36/2016, a condenação da impetrada 

ao pagamento da diferença das elevações de classes e de níveis 

retroativos à data da impetração. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui 

todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, 

cumprindo salientar, quanto à preliminar suscitada pela impetrada que, de 

acordo com o art. 337, §§1º, 2º e 3º, do CPC: “§1º Verifica-se a 

litispendência ou coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. §2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. §3º Há litispendência, quando 

se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete 

ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso.” 

destaquei Em consulta aos processos mencionados pela impetrada em 

suas informações, verificou-se que, de fato, eles contêm as mesmas 

partes, uma vez que o Sindicato ora autor atua em substituição das 

servidoras Eliane Oliveira Batista da Costa e Adair Maria da Silva, titulares 

das ações n. 1000796-92.2017 e 1000794-25.2017, nas quais ambas 

objetivam a nulidade da Portaria n. 36/2016, sendo que o primeiro já possui 

sentença e recentemente foi remetido à instância superior em reexame 

necessário, enquanto que o segundo foi extinto por desistência. A parte 

impetrante alega não ser o caso de litispendência, ao argumento de que a 

presente demanda inclui pedido de condenação da impetrada ao 

pagamento das verbas da progressão desde a data do ajuizamento da 

ação. A despeito disso, cumpre assinalar que, diferentemente do alegado, 

há, sim, identidade entre os pedidos e as causas de pedir, na medida em 

que as ações objetivam precipuamente a nulidade e/ou não aplicação dos 

efeitos da Portaria n. 26/2016, com o intuito de impedir que as 

demandantes sofram perda remuneratória, ou seja, nas três ações se 

almeja o mesmo resultado prático e o mesmo efeito jurídico. A 

jurisprudência sinaliza nesse sentido: “A identidade de demandas que 

caracteriza a litispendência, é a identidade jurídica, quando, idênticos os 

pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico.” (STJ-1ª Seção, MS 

1.163-AgRg. Min. José de Jesus Filho, j. 18.12.91, DJU 9.3.92). Em sentido 

semelhante: RJM 191/127 (AI 1.0024.06.031110-7/001). (destaque no 

original) Lê-se, ainda: “A teoria dos três eadem na caracterização da 

litispendência/coisa julgada deve transcender a identidade dos elementos 

da ação para entender que o impedimento destina a evitar processos que 

tenham o mesmo resultado prático” (STJ-2ªT., Ag em REsp 188.343-AgRg, 

Min. Herman Benjamin, j. 4.9.12, DJ 11.8.12) (destaque no original) 

Outrossim, observa-se que a pretendida condenação da impetrada ao 

pagamento de eventual perda salarial, na realidade, nada mais é que a 

consequência e/ou resultado/efeito da pretendida nulidade de ato 

administrativo, que poderá ser pleiteada em execução de sentença, caso, 

de fato, ocorra perda financeira, uma vez que já foi concedida liminar de 

suspensão dos efeitos da Portaria n. 36/2016, nos autos n. 100796-92 em 

10.2.2017 (PJE). Desse modo, levando-se em conta que o mandado de 

segurança n. 1000794-25.2017, que tramitou perante a primeira Vara de 

Fazenda Pública foi extinto por desistência e considerando que o de n. 

100796-92.2017, em trâmite perante esta vara foi distribuído 

primeiramente, em 8.2.2017, não resta outro caminho senão o 

reconhecimento da litispendência, com a consequente extinção da 

presente demanda. Ante o exposto, com base no art. 485, V, do CPC, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito. Deixo de condenar a parte 

impetrante nas custas e nos honorários advocatícios em razão da 

natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do 
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STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002449-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA FELTRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO)

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FELTRIN, devidamente qualificada 

nos autos, propôs a presente “Ação Ordinária de Enquadramento 

Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos e Elevação de 

Nível” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, 

pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea 

Grande e estar lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer, exercendo os cargos de Professor de Nível I a IV desde 29.7.2004 

e de Professor Nível Superior – Docência na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental – 25h, desde 23.4.2012, conforme documentos juntados aos 

autos. Diz que a Portaria n. 027/2014 determinou a elevação de nível a 

todos os trabalhadores efetivos da educação básica, admitidos antes de 

25.10.2010 e, desse modo, por ser membro dos quadros do serviço 

público municipal, faz jus a todas as vantagens, direitos e obrigações 

contemplados na referida lei e nos termos da Lei Complementar n. 

3.797/2012. Narra ter pleiteado administrativamente a sua progressão de 

nível e elevação de classe na segunda cadeira, porém não obteve êxito, o 

que ocasionou redução em seus vencimentos, enfatizando que a diretora 

da EMEB Antônio Joaquim de Arruda também protocolou solicitação em 

22.1.2016, enviando a ficha de levantamento da situação dos servidores 

com pendências de enquadramento. Alega que em 2013 completou o 

interstício para ocupar o nível 4 e em 2016 para ocupar o nível 5 na 

primeira cadeira, sendo que na segunda cadeira ainda não foi 

enquadrada, pugnando, dessa forma, pela procedência do pleito, com a 

condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais do seu errôneo 

enquadramento, bem com a sua elevação para o nível 5 na primeira 

cadeira e nível 2 na segunda cadeira. Pugna, ainda, pela condenação do 

réu ao pagamento dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, 

além das custas e despesas processuais. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Citado, o Município de Várzea Grande alega que somente a 

partir de novembro de 2016 a autora faria jus ao enquadramento no nível 

5, classe C – primeira cadeira e não em julho como alega. Pede, pois, a 

improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de ser elevada nos níveis, no 

cargo de Professor da rede pública municipal, nos termos previstos nas 

Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está 

alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e 

prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino 

promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 
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instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala 

do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira 

do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a 

promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção 

essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara 

demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, 

verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao 

mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) 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. Em tal hipótese não cabe ao 

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.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. (...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público 
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(29.7.2004 – primeira cadeira e 23.4.2012 – segunda cadeira) restou 

devidamente comprovada nos autos, por meio da ficha funcional Id. 

5906608 e 5906609. Assim, quanto à primeira cadeira, tendo a servidora 

sido admitida em 29.7.2004 (nível I), alcançando 3 anos em 29.7.2007 

(nível II), 3 anos em 29.7.2010 (nível III), 3 anos em 29.7.2013 (nível IV) e, 

por fim, 3 anos em 29.7.2016 (nível V), totalizando assim, mais de 12 anos 

de serviço, faz ela jus ao enquadramento no nível 5 como pretendido, nos 

termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da 

Lei Complementar n. 3.797/2012 e, na segunda cadeira, no nível II, já que 

nesta ingressou em 23.4.2012. Assim, verificando-se que, de acordo com 

as fichas funcionais contidas nos autos, a autora ainda está posicionada 

no nível 3 – primeira cadeira e nível I – segunda cadeira, o acolhimento do 

pleito é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao 

enquadramento, promovendo a servidora Maria das Graças Pereira Feltrin 

na primeira cadeira para o nível 4, a partir de 29.7.2013 e nível 5 a partir de 

29.7.2016; segunda cadeira para o nível 2 a partir de 23.4.2015, sem 

prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 

e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao 

ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da citação. 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, nesse caso, a incidência do IPCA-E, os 

valores deverão ser atualizados pelo referido índice. Condeno o requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser apurado 

em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do 

CPC, considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Recorro de ofício, 

por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição 

de recurso e ouvida a parte contrária, à instância superior para os 

devidos fins. Após o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos para a 

parte autora para execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002449-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA FELTRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO)

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FELTRIN, devidamente qualificada 

nos autos, propôs a presente “Ação Ordinária de Enquadramento 

Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos e Elevação de 

Nível” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, 

pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea 

Grande e estar lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer, exercendo os cargos de Professor de Nível I a IV desde 29.7.2004 

e de Professor Nível Superior – Docência na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental – 25h, desde 23.4.2012, conforme documentos juntados aos 

autos. Diz que a Portaria n. 027/2014 determinou a elevação de nível a 

todos os trabalhadores efetivos da educação básica, admitidos antes de 

25.10.2010 e, desse modo, por ser membro dos quadros do serviço 

público municipal, faz jus a todas as vantagens, direitos e obrigações 

contemplados na referida lei e nos termos da Lei Complementar n. 

3.797/2012. Narra ter pleiteado administrativamente a sua progressão de 

nível e elevação de classe na segunda cadeira, porém não obteve êxito, o 

que ocasionou redução em seus vencimentos, enfatizando que a diretora 

da EMEB Antônio Joaquim de Arruda também protocolou solicitação em 

22.1.2016, enviando a ficha de levantamento da situação dos servidores 

com pendências de enquadramento. Alega que em 2013 completou o 

interstício para ocupar o nível 4 e em 2016 para ocupar o nível 5 na 

primeira cadeira, sendo que na segunda cadeira ainda não foi 

enquadrada, pugnando, dessa forma, pela procedência do pleito, com a 

condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais do seu errôneo 

enquadramento, bem com a sua elevação para o nível 5 na primeira 

cadeira e nível 2 na segunda cadeira. Pugna, ainda, pela condenação do 

réu ao pagamento dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, 

além das custas e despesas processuais. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Citado, o Município de Várzea Grande alega que somente a 

partir de novembro de 2016 a autora faria jus ao enquadramento no nível 

5, classe C – primeira cadeira e não em julho como alega. Pede, pois, a 

improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de ser elevada nos níveis, no 

cargo de Professor da rede pública municipal, nos termos previstos nas 

Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está 

alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e 

prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino 

promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 
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alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala 

do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira 

do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a 

promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção 

essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara 

demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, 

verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao 

mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) 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. Em tal hipótese não cabe ao 

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.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 
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7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. (...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público 

(29.7.2004 – primeira cadeira e 23.4.2012 – segunda cadeira) restou 

devidamente comprovada nos autos, por meio da ficha funcional Id. 

5906608 e 5906609. Assim, quanto à primeira cadeira, tendo a servidora 

sido admitida em 29.7.2004 (nível I), alcançando 3 anos em 29.7.2007 

(nível II), 3 anos em 29.7.2010 (nível III), 3 anos em 29.7.2013 (nível IV) e, 

por fim, 3 anos em 29.7.2016 (nível V), totalizando assim, mais de 12 anos 

de serviço, faz ela jus ao enquadramento no nível 5 como pretendido, nos 

termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da 

Lei Complementar n. 3.797/2012 e, na segunda cadeira, no nível II, já que 

nesta ingressou em 23.4.2012. Assim, verificando-se que, de acordo com 

as fichas funcionais contidas nos autos, a autora ainda está posicionada 

no nível 3 – primeira cadeira e nível I – segunda cadeira, o acolhimento do 

pleito é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao 

enquadramento, promovendo a servidora Maria das Graças Pereira Feltrin 

na primeira cadeira para o nível 4, a partir de 29.7.2013 e nível 5 a partir de 

29.7.2016; segunda cadeira para o nível 2 a partir de 23.4.2015, sem 

prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 

e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao 

ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da citação. 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, nesse caso, a incidência do IPCA-E, os 

valores deverão ser atualizados pelo referido índice. Condeno o requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser apurado 

em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do 

CPC, considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Recorro de ofício, 

por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição 

de recurso e ouvida a parte contrária, à instância superior para os 

devidos fins. Após o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos para a 

parte autora para execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004759-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. MARIA SEBASTIANA DA SILVA NETA, devidamente qualificada 

nos autos, propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande e estar na escola 

Professora Salvelina Ferreira da Silva, exercendo o cargo de Professor de 

Nível I a IV desde 15.2.1992, conforme documentos juntados aos autos. 

Diz que, de acordo com a Lei Complementar n. 4.189/2017 e 4.093/2015, 

que reajustou o salários dos profissionais da educação com direito à 

elevação de nível a cada 3 anos e promoção nas classes de acordo com 

a habilitação, deveria ter sido enquadrada na classe C, desde 25.3.2013, 

porém isso só ocorreu em maio de 2017, sem o pagamento das diferenças 

salariais referentes aos últimos 4 anos (data do requerimento 

administrativo 25.3.2013), tendo permanecido até então no nível 8, classe 

B, Por essa razão, alega fazer jus ao recebimento das diferenças salariais 

retroativas à data do pedido administrativo (25.3.2013) a abril de 2017, 

“conforme anexo IV, da referida lei” sic, inclusive em relação às férias e 

ao terço constitucional, pugnando pela procedência do pleito. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Em contestação, o réu não nega o pedido, 

reconhecendo as verbas pretendidas pela autora, alegando unicamente 

que os juros e à correção monetária deverão ser aplicados na forma 

disposta no art. 1º-F, da Lei 9.494./97. É o relatório. Decido. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa 

nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de 

receber as diferenças salariais do seu enquadramento na classe C, nível 

8 desde a data do requerimento administrativo, em 25.3.2013. Vê-se da 

contestação, que o réu reconhece serem devidas à autora as diferenças 

salariais pleiteadas, pugnando, inclusive, pela parcial procedência do pleito 

com a aplicação dos juros e da correção monetária conforme art. 1º-F, da 

Lei n. 9.494/97, de modo que a questão não merece maiores delongas, 

especialmente porque a autora sequer especificou sua pretensão quanto 

aos juros e à correção monetária. Assim, diante do reconhecimento do 

pedido por parte do réu, homologo-o, condenando o réu ao pagamento das 

diferenças salariais do enquadramento da autora na classe C, nível 8, 

desde a data do requerimento administrativo (25.3.2013), conforme 

legislação vigente em cada período, declarando extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. Os juros de 

mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a 

vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. 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, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data 

fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido 

índice. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Recorro de ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do 

STJ). Após o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos para a parte 

autora para execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002961-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU HEBER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n. 1002961-15.2017.8.11.0002 Obrigação de Fazer c/c Cobrança 

Requerente: Eliseu Heber da Silva Impetrado: Município de Várzea Grande 

Vistos... ELISEU HEBER DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada” 

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito 

público interno, igualmente qualificado, argumentando ser servidor público 

municipal, tendo ingressado por concurso público de provas e títulos em 

1.6.2000, no cargo de Guarda Municipal 3ª Classe (aluno) e, que, apesar 

de a promoção ocorrer a cada 4 (quatro) anos, apenas em 2013 é que 

todos os 99 guardas municipais foram promovidos para a 2ª Classe, a 

partir de 1.3.2013, conforme Portaria n. 42/2013. Argumenta que, 

posteriormente, a partir de 1.5.2015, foi elevada a classe funcional dos 

servidores lotados na Secretaria da Guarda Municipal para a classe de 

Supervisor da Guarda Municipal, através da Portaria n. 213/2015. Contudo, 

diz que não recebeu as diferenças salariais e seus reflexos dos cargos 

de aluno 2ª Classe para Supervisor e de Supervisor para Inspetor. 

Sustenta que faria jus a três promoções, tendo em vista que já conta com 

mais de 17 (dezessete) anos de serviços prestados e também por 

preencher os demais requisitos previstos em lei. Afirma que, a teor do art. 

20, caput, e § 1º, a progressão ocorre automaticamente a cada quatro 

anos ou, então, assim não entendendo o juízo, que se dê após 8 anos, 

apenas para o cargo de Guarda Municipal 2ª Classe, que se discute na 

Ação de Cobrança n. 19658-36.2014.811.0002, esclarecendo que, apesar 

de a promoção para o cargo de Guarda Municipal 2ª Classe ter operado 

fora de tempo, mesmo assim faz jus ao recebimento dos reflexos 

financeiros desde a data a que teria direito à promoção, em 1.4.2004. 

Assevera que a mesma situação se verifica nas promoções de 

Supervisor, em 1.6.2008, e de Inspetor, em 1.6.2012, nos termos do art. 

20, § 1º, da Lei 2.163/2000. Diz que também faz jus ao recebimento de 

auxílios fardamento, nos termos do art. 58, § 3º, do referido estatuto, por 

cada progressão funcional alcançada Finaliza, requerendo, a sua 

promoção para o cargo de Supervisor, a partir de 1.6.2008, e de inspetor, 

a partir de 1.6.2012, com as respectivas diferenças salariais e reflexos 

financeiros, bem como o pagamento do auxílio fardamento no valor de um 

vencimento por promoção. Juntou documentos. O pedido liminar de tutela 

de urgência foi indeferido. O requerido, apesar de citado, não contestou o 

pleito. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 357 do Código de Processo Civil, cumprindo salientar em 

relação à ausência de defesa da Administração Pública Municipal que, por 

se tratar de ente público municipal, não há se falar em aplicação do art. 

344 do NCPC, por versar a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, 

NCPC). Antes, porém, de adentrar o mérito da questão propriamente dito, 

impõe-se a análise acerca da ocorrência ou não da prescrição quinquenal, 

assinalando-se que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece o 

seguinte: “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” 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 pleiteadas pelo servidor municipal foram parcialmente 

atingidas pela prescrição, mais precisamente aquelas eventualmente 

reconhecidas, porém anteriores a 26.4.2012, ou seja, anteriores aos cinco 

anos que antecederam ao ajuizamento da ação, que se deu 26.4.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que a Lei Municipal n. 2.163/2000, que 

normatiza o Estatuto da Guarda Municipal, especificamente o seu art. 20, 

assegura ao guarda municipal a ascensão funcional consistente na 

elevação a cargo hierárquica e imediatamente superior, obedecendo-se, 

obviamente, a alguns requisitos, conforme se infere da seguinte 

transcrição: “Art. 20. A ascensão funcional consiste na elevação de 

integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente 

superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, por 

bravura ou, ainda, Post-Mortem. § 1º. O interstício mínimo para concorrer à 

ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será 

de: I – De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe: 04 anos; II – De Guarda 2ª 

Classe para Supervisor: 04 anos; III – De Supervisor para Inspetor: 04 

anos; § 2º. O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe que 

não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não 

ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão 

automática, por antiguidade ou merecimento, independentemente de 

existência de vaga.” (...) § 6º. A ascensão funcional para a carreira de 

Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de 

concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de 

Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou 

Especialização.” Nota-se, pois, que, apesar de o requerido reconhecer o 

direito do servidor à ascensão funcional, este não foi elevado aos cargos 

imediatos, cumprindo salientar que, caso tenha decorrido mais de 8 anos 

sem a devida ascensão, independentemente da existência ou não de 

vaga, terá o servidor a progressão automática, pelo critério de antiguidade 

ou merecimento, ao cargo imediatamente posterior ao ocupado, 

observando-se também o interstício mínimo previsto entre uma e outra 

classe ou grau hierárquico, que é de 4 em 4 anos (§ 1º, do art. 20, da Lei 

2.163/2000). Todavia, a própria lei que dispõe sobre o Estatuto da Guarda 

Municipal, como visto, estabelece que, nesse caso, ou seja, quando tenha 

decorrido mais de 8 anos sem a devida ascensão, terá o servidor 

progressão automática ao cargo imediato, independentemente da 

existência ou não de vaga. No caso em apreço, restou evidenciado nos 

documentos colacionados ao bojo dos autos que o requerente, apesar de 

exercer a função de guarda municipal desde 1.6.2000, só foi ascendido 

profissionalmente da 3ª para a 2ª classe (cargo imediato), em 1.3.2013, em 

flagrante afronta à própria lei que dispõe sobre o Estatuto da Guarda 

Municipal, quando deveria ter ocorrido em 1.6.2004, já que ingressou na 

Guarda Municipal, por meio de concurso público, em 1.6.2000, conforme 

se infere do termo de posse anexado na página 18. O próprio requerido, 

ao avaliar o servidor, com vistas à sua progressão funcional, emitiu o 

seguinte parecer: “O servidor avaliado no período de 1.6.2000 a 31.5.2004 

preencheu todos os requisitos pessoais que a lei exige para a sua 

promoção, logo, em 1.6.2004 deveria ser promovido de Guarda Municipal 

3ª Classe para Guarda Municipal 2ª Classe. (...) O servidor avaliado no 

período de 1.6.2004 a 31.5.2008 preencheu todos os requisitos pessoais 

que a lei exige para a sua promoção, logo, em 1.6.2008 deveria ser 

promovido de Guarda Municipal 2ª Classe para Supervisor da Guarda 

Municipal (página 22). Como se vê, apesar de o requerido reconhecer o 

direito do servidor à progressão funcional nas datas aprazadas acima, 

este só foi promovido da 3ª Classe para a 2ª Classe em 1.3.2013 (Portaria 

n. 42/2013), e da 2ª Classe para Supervisor em 1.5.2015 (Portaria n. 

213/2015). Nesse contexto, é imperioso reconhecer o direito à progressão 

do servidor/requerente de Guarda Municipal de 2ª Classe para o cargo de 

Supervisor, a partir de 1.6.2008, e de Supervisor para Inspetor, a partir de 

1.6.2012, nos moldes pleiteados, haja vista que, quando do ajuizamento 

desta ação, já preenchia os requisitos necessários, assim se inferindo da 
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documentação trazida aos autos de que não sofreu a nenhuma 

penalidade, possui formação educacional em nível superior (Curso de 

Enfermagem - Bacharelado). Por conseguinte, o servidor faz jus também à 

percepção das diferenças salariais decorrentes dessas progressões, 

mais precisamente de Guarda Municipal de 2ª Classe para o cargo de 

Supervisor, a partir de 1.6.2008, e de Supervisor para Inspetor, a partir de 

1.6.2012, que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Nesse 

sentido a jurisprudência: “DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL 

– GUARDA MUNICIPAL – VÁRZEA GRANDE – ASCENSÃO FUNCIONAL – 

INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – 

PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO 

DE CLASSE – CABIMENTO – DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO 

ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO. Se o 

direito à progressão decorre da Lei Municipal n. 2.163/2000, 

especificamente, do art. 20, § 2º, que autoriza a progressão automática, 

independentemente, de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda 

Municipal de 3ª Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e 

sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as 

verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do 

servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos. Os 

honorários advocatícios devem ser fixados à luz do novo Código de 

Processo Civil já vigente na data da sentença, em razão da incidência do 

princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos 

Processuais. REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA 

MUNICIPAL – VÁRZEA GRANDE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

RECONHECIDA – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – 

CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE.O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, 

previsto no Decreto n. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer 

direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – 

Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. A Lei Municipal 

nº 2.163/2000, estabelece a ascensão funcional da Guarda Municipal de 

3ª Classe para a imediatamente anterior se transcorrido o prazo de 8 (oito) 

anos sem a elevação na carreira, impondo somente a ausência de 

penalidade administrativa na atividade. Em razão do julgamento do RE 

870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 

1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, 

determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada 

na sentença. 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.” (TJMT – a Apelação / 

Remessa Necessária 180566/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2018, DJe 10.4.2018) Assim, evidenciado 

o direito do requerente à ascensão funcional automática da 2ª Classe para 

o cargo de Supervisor, a partir de 1.6.2008, e de Supervisor para Inspetor, 

a partir de 1.6.2012, impõe-se o acolhimento do pleito, com a sua elevação 

funcional desde essa data, bem como a condenação do requerido ao 

pagamento das diferenças salariais retroativas à data em que deveria ser 

ascendido, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença. 

Respeitante à verba indenizatória do auxílio-fardamento, dispõe a Lei 

municipal nº 2.163, de 11 de abril de 2000, em seu art. 58 e §§ que: “Os 

Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas 

funções regulamentares e nos termos da lei e regulamento específico. § 

1º. Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais 

acessórios necessários ao exercício do cargo e função, devendo ser 

distribuído conforme necessidade do serviço e respeitado o tempo de 

duração de seus componentes. § 2º. Os integrantes da Guarda Municipal 

farão jus ao fardamento novo e completo por ocasião de sua ascensão 

funcional. § 3º. Fará jus ainda a uma ajuda de custo no valor de 01 (um) 

vencimento base a título de indenização de uniforme, o guarda municipal, 

em todos os níveis, por ocasião da ascensão funcional ou quando 

completar 04 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação funcional." Com 

efeito, o referido artigo assegura ao servidor uma ajuda de custo 

equivalente a um (1) vencimento base, a título de indenização por 

aquisição de uniforme, sempre que ascender funcionalmente ou completar 

quatro (4) anos no mesmo nível ou graduação. No caso dos autos, é 

incontroverso o fato de que o servidor permaneceu no mesmo nível 

funcional por mais de onze anos e, que, somente em 1.5.2013 foi 

ascendido para a Classe 2ª, depois de já haver completado o quesito 

tempo em relação ao primeiro período pretendido. Já em relação ao 

segundo período, levando-se em conta que o autor foi ascendido para o 

cargo de Supervisor em 2015, consoante se observa da documentação 

que instrui o pleito, é a partir desse momento que deverá ser considerado 

o seu direito à ajuda de custo do segundo período, devendo o valor ser 

calculado com base no salário base percebido à época, nos termos do § 

3º, do art. 58, da Lei n. 2.163/2000. Diante de todo o exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Cobrança de Diferenças Salariais proposta por Eliseu Heber da Silva em 

face do Município Várzea Grande, a fim de condenar este a proceder a 

correta ascensão funcional do servidor, de Guarda Municipal 2ª Classe 

para o cargo de Supervisor, a partir de 1.86.2008, e de Supervisor para 

Inspetor, a partir de 1.6.2012, bem como ao pagamento das diferenças 

salariais correspondentes, a ser apurado em liquidação de sentença, 

observada a prescrição quinquenal. Condeno-o ainda ao pagamento do 

auxílio fardamento, vencido em maio de 2004 e 15.12.2015 

(ascensão/Supervisor), nos termos do art. 58, § 3º, do Estatuto da Guarda 

Municipal, respeitada a prescrição quinquenal, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os 

valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) desde a data fixada na sentença, 

enquanto que os juros de mora 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 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. P. R. I. C
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Autos n. 1004736-65.2017.8.11.0002 Obrigação de Fazer c/c Cobrança 

Requerente: Ronaldo Rosa Costa de Arruda Impetrado: Município de 

Várzea Grande Vistos... RONALDO ROSA COSTA DE ARRUDA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança 

com Pedido de Tutela de Urgência” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, 

argumentando ser servidor público municipal, tendo ingressado por 

concurso público de provas e títulos em 30.4.2002, no cargo de Guarda 

Municipal 3ª Classe (aluno) e, que, apesar de a promoção ocorrer a cada 

4 (quatro) anos, apenas em 2013 é que todos os 99 guardas municipais 

foram promovidos para a 2ª Classe, a partir de 1.3.2013, conforme 

Portaria n. 42/2013. Argumenta que, posteriormente, a partir de 1.5.2015, 

foi elevada a classe funcional dos servidores lotados na Secretaria da 

Guarda Municipal para a classe de Supervisor da Guarda Municipal, 

através da Portaria n. 213/2015. Contudo, diz que não recebeu as 

diferenças salariais e seus reflexos dos cargos de aluno 2ª Classe para 

Supervisor e de Supervisor para Inspetor. Sustenta que faz jus a três 

promoções, tendo em vista que já conta com mais de 15 (quinze) anos de 

serviços prestados e também por preencher os demais requisitos 

previstos em lei. Afirma que, a teor do art. 20, caput, e § 1º, a progressão 

ocorre automaticamente a cada quatro anos ou, então, assim não 

entendendo o juízo, que se dê após 8 anos, apenas para o cargo de 

Guarda Municipal 2ª Classe, que se discute na Ação de Cobrança n. 

4748-67.2015.811.0002 (código n. 389042), esclarecendo que, apesar de 

a promoção para o cargo de Guarda Municipal 2ª Classe ter operado fora 

de tempo, mesmo assim faz jus ao recebimento dos reflexos financeiros 

desde a data a que teria direito à promoção, em 30.4.2006. Assevera que 

a mesma situação se verifica nas promoções de Supervisor, em 

30.4.2010, e de Inspetor, em 30.4.2014, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei 
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2.163/2000. Diz que também faz jus ao recebimento de auxílios 

fardamento, nos termos do art. 58, § 3º, do referido estatuto, por cada 

progressão funcional alcançada Finaliza, requerendo, a sua promoção 

para o cargo de Supervisor, a partir de 30.4.2010, e de inspetor, a partir 

de 30.4.2014, com as respectivas diferenças salariais e reflexos 

financeiros, bem como o pagamento do auxílio fardamento no valor de um 

vencimento por promoção. Juntou documentos. O requerido, apesar de 

citado, não contestou o pleito. É o relatório. Decido. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção 

de outras provas, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, 

cumprindo salientar em relação à ausência de defesa da Administração 

Pública Municipal que, por se tratar de ente público municipal, não há se 

falar em aplicação do art. 344 do NCPC, por versar a causa sobre direitos 

indisponíveis (art. 345, II, NCPC). Antes, porém, de adentrar o mérito da 

questão propriamente dito, impõe-se a análise acerca da ocorrência ou 

não da prescrição quinquenal, assinalando-se que o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal estabelece o seguinte: “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” 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 pleiteadas pelo servidor municipal foram parcialmente 

atingidas pela prescrição, mais precisamente aquelas eventualmente 

reconhecidas, porém anteriores a 22.6.2012, ou seja, anteriores aos cinco 

anos que antecederam ao ajuizamento da ação, que se deu 22.6.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que a Lei Municipal n. 2.163/2000, que 

normatiza o Estatuto da Guarda Municipal, especificamente o seu art. 20, 

assegura ao guarda municipal a ascensão funcional consistente na 

elevação a cargo hierárquica e imediatamente superior, obedecendo-se, 

obviamente, a alguns requisitos, conforme se infere da seguinte 

transcrição: “Art. 20. A ascensão funcional consiste na elevação de 

integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente 

superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, por 

bravura ou, ainda, Post-Mortem. § 1º. O interstício mínimo para concorrer à 

ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será 

de: I – De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe: 04 anos; II – De Guarda 2ª 

Classe para Supervisor: 04 anos; III – De Supervisor para Inspetor: 04 

anos; § 2º. O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe que 

não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não 

ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão 

automática, por antiguidade ou merecimento, independentemente de 

existência de vaga.” (...) § 6º. A ascensão funcional para a carreira de 

Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de 

concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de 

Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou 

Especialização.” Nota-se, pois, que, apesar de o requerido reconhecer o 

direito do servidor à ascensão funcional, este não foi elevado aos cargos 

imediatos, cumprindo salientar que, caso tenha decorrido mais de 8 anos 

sem a devida ascensão, independentemente da existência ou não de 

vaga, terá o servidor a progressão automática, pelo critério de antiguidade 

ou merecimento, ao cargo imediatamente posterior ao ocupado, 

observando-se também o interstício mínimo previsto entre uma e outra 

classe ou grau hierárquico, que é de 4 em 4 anos (§ 1º, do art. 20, da Lei 

2.163/2000). Todavia, a própria lei que dispõe sobre o Estatuto da Guarda 

Municipal, como visto, estabelece que, nesse caso, ou seja, quando tenha 

decorrido mais de 8 anos sem a devida ascensão, terá o servidor 

progressão automática ao cargo imediato, independentemente da 

existência ou não de vaga. No caso em apreço, restou evidenciado nos 

documentos colacionados ao bojo dos autos que o requerente, apesar de 

exercer a função de guarda municipal desde 30.4.2002, só foi ascendido 

profissionalmente da 3ª para a 2ª classe (cargo imediato), em 1.3.2013, em 

flagrante afronta à própria lei que dispõe sobre o Estatuto da Guarda 

Municipal, quando deveria ter ocorrido em 30.4.2006, já que ingressou na 

Guarda Municipal, por meio de concurso público, em 30.4.2002, conforme 

se infere do termo de posse anexado na página 17. O próprio requerido, 

ao avaliar o servidor, com vistas à sua progressão funcional, emitiu o 

seguinte parecer: “O servidor avaliado no período de 30.4.2002 a 

30.4.2006 preencheu todos os requisitos pessoais que a lei exige para a 

sua promoção, logo, em 30/04/2006 deveria ser promovido de Guarda 

Municipal 3ª Classe para Guarda Municipal 2ª Classe. (...) O servidor 

avaliado no período de 30/04/2006 a 02/05/2010 preencheu todos os 

requisitos pessoais que a lei exige para a sua promoção, logo, em 

03/05/2010 deveria ser promovido de Guarda Municipal 2ª Classe para 

Supervisor da Guarda Municipal (página 33). Como se vê, apesar de o 

requerido reconhecer o direito do servidor à progressão funcional nas 

datas aprazadas acima, este só foi promovido da 3ª Classe para a 2ª 

Classe em 1.3.2013 (Portaria n. 42/2013), e da 2ª Classe para Supervisor 

em 1.5.2015 (Portaria n. 213/2015). Nesse contexto, é imperioso 

reconhecer o direito à progressão do servidor/requerente de Guarda 

Municipal de 2ª Classe para o cargo de Supervisor, a partir de 30.4.2010, 

e de Supervisor para Inspetor, a partir de 30.4.2014, nos moldes 

pleiteados, haja vista que, quando do ajuizamento desta ação, já preenchia 

os requisitos necessários, assim se inferindo da documentação trazida 

aos autos de que não sofreu a nenhuma penalidade, possui formação 

educacional em nível superior (Licenciatura em Educação Física). Por 

conseguinte, o servidor faz jus também à percepção das diferenças 

salariais decorrentes dessas progressões, mais precisamente de Guarda 

Municipal de 2ª Classe para o cargo de Supervisor, a partir de 30.4.2010, 

e de Supervisor para Inspetor, a partir de 30.4.2014, que deverá ser 

apurado em liquidação de sentença. Nesse sentido a jurisprudência: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – GUARDA MUNICIPAL – 

VÁRZEA GRANDE – ASCENSÃO FUNCIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS 

VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO – 

DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO ISOLAMENTO DOS 

ATOS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO. Se o direito à 

progressão decorre da Lei Municipal n. 2.163/2000, especificamente, do 

art. 20, § 2º, que autoriza a progressão automática, independentemente, 

de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe, 

que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo 

imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à 

elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, 

desde o adimplemento dos requisitos. Os honorários advocatícios devem 

ser fixados à luz do novo Código de Processo Civil já vigente na data da 

sentença, em razão da incidência do princípio tempus regit actum e da 

Teoria do Isolamento dos Atos Processuais. REEXAME NECESSÁRIO – 

SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – VÁRZEA GRANDE – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – PAGAMENTO DAS 

DIFERENÇAS SALARIAIS – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.O prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto n. 20.910/32, deve 

ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, 

em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for 
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sua natureza. A Lei Municipal nº 2.163/2000, estabelece a ascensão 

funcional da Guarda Municipal de 3ª Classe para a imediatamente anterior 

se transcorrido o prazo de 8 (oito) anos sem a elevação na carreira, 

impondo somente a ausência de penalidade administrativa na atividade. Em 

razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à 

correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, a 

partir da data fixada na sentença. 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.” (TJMT – 

a Apelação / Remessa Necessária 180566/2016, Des. Márcio Vidal, 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2018, DJe 10.4.2018) 

Assim, evidenciado o direito do requerente à ascensão funcional 

automática da 2ª Classe para o cargo de Supervisor, a partir de 30.4.2010, 

e de Supervisor para Inspetor, a partir de 30.4.2014, impõe-se o 

acolhimento do pleito, com a sua elevação funcional desde essa data, bem 

como a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais 

retroativas à data em que deveria ser ascendido, que deverão ser 

apuradas em liquidação de sentença. Respeitante à verba indenizatória do 

auxílio-fardamento, dispõe a Lei municipal nº 2.163, de 11 de abril de 2000, 

em seu art. 58 e §§ que: “Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento 

para o desempenho de suas funções regulamentares e nos termos da lei 

e regulamento específico. § 1º. Fardamento é a denominação que se dá ao 

uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e 

função, devendo ser distribuído conforme necessidade do serviço e 

respeitado o tempo de duração de seus componentes. § 2º. Os 

integrantes da Guarda Municipal farão jus ao fardamento novo e completo 

por ocasião de sua ascensão funcional. § 3º. Fará jus ainda a uma ajuda 

de custo no valor de 01 (um) vencimento base a título de indenização de 

uniforme, o guarda municipal, em todos os níveis, por ocasião da 

ascensão funcional ou quando completar 04 (quatro) anos no mesmo nível 

ou graduação funcional. Com efeito, o referido artigo assegura ao servidor 

uma ajuda de custo equivalente a um (1) vencimento base, a título de 

indenização por aquisição de uniforme, sempre que ascender 

funcionalmente ou completar quatro (4) anos no mesmo nível ou 

graduação. No caso dos autos, é incontroverso o fato de que o servidor 

permaneceu no mesmo nível funcional por mais de onze anos e, que, 

somente em 1.5.2013 foi ascendido para a Classe 2ª, depois de já haver 

completado o quesito tempo em relação ao primeiro período pretendido. Já 

em relação ao segundo período, levando-se em conta que o requerente foi 

ascendido para o cargo de Supervisor em 2015, consoante se observa da 

documentação que instrui o pleito, é a partir desse momento que deverá 

ser considerado o seu direito à ajuda de custo do segundo período, 

devendo o valor ser calculado com base no salário base percebido à 

época, nos termos do § 3º, do art. 58, da Lei n. 2.163/2000. Diante de todo 

o exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Cobrança de Diferenças Salariais proposta por Ronaldo Rosa 

Costa de Arruda em face do Município Várzea Grande, a fim de condenar 

este a proceder a correta ascensão funcional do servidor, de Guarda 

Municipal 2ª Classe para o cargo de Supervisor, a partir de 30.4.2010, e 

de Supervisor para Inspetor, a partir de 30.4.2014, bem como ao 

pagamento das diferenças salariais correspondentes, a ser apurado em 

liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal Condeno-o 

ainda ao pagamento do auxílio fardamento, vencido em abril de 2010 e 

15.12.2015 (ascensão/Supervisor), nos termos do art. 58, § 3º, do 

Estatuto da Guarda Municipal, respeitada a prescrição quinquenal, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial) desde a data fixada na sentença, enquanto que os juros de 

mora 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 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. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002754-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, JEFERSON RODRIGO DA SILVA, qualificado nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação Ordinária Declaratória para Cobrança de Verbas 

Trabalhistas c.c Indenização por Danos Morais” em face do 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – DAE/VG, pessoa jurídica de 

direito público, igualmente qualificado, porque, segundo alega, laborou por 

aproximadamente 8 (oito) anos para exercer o cargo de fiscal de corte, 

tendo sido dispensado em 1.10.2016. Alega que a contratação deve ser 

declarada nula e pede a condenação do réu ao pagamento das parcelas 

salariais referentes ao FGTS, bem como as férias dos últimos três anos, o 

terço constitucional, décimo terceiro salário e indenização por danos 

morais. A inicial veio instruída com diversos documentos. Em contestação 

o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE/VG alega ser 

impossível o reconhecimento de vínculo empregatício pretendido pelo 

autor, enfatizando que, não há se falar em verbas rescisórias, uma vez 

todos os direitos rescisórios foram devidamente pagos ao autor e que o 

FGTS não lhe é devido, refutando a pretensão deste de ser moralmente 

indenizado. Junta documentos. Em contestação, o Município de Várzea 

Grande arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade para compor o polo 

passivo da demanda, ao argumento de o ato praticado é exclusivamente 

do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – 

DAE/VG. Em impugnação às contestações, o autor reitera os termos da 

inicial. Houve declínio de competência da presente ação para este juízo, 

contudo anteriormente a decisão, foi reconhecida de ofício, a ilegitimidade 

do Município de Várzea Grande de compor o polo passivo da lide. 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 
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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 18.4.2017, 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 18.4.2012, 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 autor foi contratado temporariamente pelo réu para exercer a 

função de fiscal de corte em 11.2.2008, sem concurso público, cujo 

contrato foi sucessivamente renovado até 1.10.2016 (págs. 48-53), pelo 

que pleiteia as verbas rescisórias e o FGTS, tidas como não pagas pelo 

requerido. Os documentos que instruem o pleito comprovam a contração 

narrada na inicial, inclusive os períodos laborados pelo contratado, não 

restando dúvida nesse ponto. Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição 

Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da 

CF/88. O doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, escrevendo sobre 

a matéria, nos ensina que: “A Constituição prevê que a lei (entende-se: 

federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os 

casos de contratação temporária para o atendimento de necessidades 

temporárias de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de 

ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da 

normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, 

demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama 

satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime 

normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do dispositivo 

constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais 

ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões 

muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a 

criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, o autor foi contratado por prazo 

determinado, permanecendo, porém, nessa condição, por 

aproximadamente 8 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 – 
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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 

Coletivo, j. 27.11.2017, DJE 6.12.2017). Assim, 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 décimo terceiro. Por fim, no que se refere à 

indenização por dano moral requerida pelo autor, 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 o autor 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 procedente os pedidos 

de Jeferson Rodrigo da Silva na Ação Ordinária Declaratória de Cobrança 

de Verbas Trabalhistas c.c Indenização por Danos Morais proposta em 

face do Departamento de água e Esgoto – DAE/VG, apenas para declarar 

direito destes 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, 
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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 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 beneficiário 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: 1000202-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MONTEIRO DA SILVA GALLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR OAB - MT12244/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. RENATA MONTEIRO DA SILVA GALLO, qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação Ordinária de Cobrança de Verbas 

Remuneratórias Cumuladas com Indenização por Danos Morais” em face 

do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, ser servidora 

pública municipal, ocupante, em caráter efetivo, do cargo de Procurador 

Municipal desde 16.1.2006 e que, nessa condição, faz jus às diferenças 

salariais do seu enquadramento, pelos fatos e fundamentos expostos na 

peça primeira. Relata ter sido enquadrada na classe C, nível IV em maio de 

2012, com efeitos financeiros retroativos a 1.5.2012, mas que somente a 

partir de março de 2013 é que o enquadramento foi efetivamente 

implantado em sua folha de pagamento, ressaltando que em julho de 2016 

foi novamente elevada para o nível V, o que deveria ter ocorrido em 

janeiro de 2016, equívocos que lhe tem causado prejuízos financeiros. 

Alega, ainda, não ter percebido a revisão geral anual em 2015 e 2016, 

conferida a todos os demais servidores públicos municipais, tampouco a 

verba indenizatória criada pela Lei n. 3.411/2009. Pede, pois, a 

procedência do pleito, a fim de que o réu seja condenado ao pagamento 

das diferenças salariais do seu enquadramento no nível IV, classe C, bem 

como no nível V; ao acréscimo do percentual de 25,02% (vinte e cinco 

vírgula zero dois por cento) em seu subsídio, conforme Leis n. 4.093/2015 

e n. 4.163/2016; ao pagamento da verba indenizatória instituída pela Lei n. 

3.411/2009 no período de junho de 2012 a outubro de 2014 e, por fim, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais suportados em 

decorrência da perda salarial. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a autora foi enquadrada 

no nível IV, classe C em 7.5.2012 e, que, considerando o serviço por ela 

prestado ao Estado de Mato Grosso no período de 14.1.2013 a 1.3.2006, 

foram-lhe atribuídos 12 (doze) anos de serviço para efeito da progressão 

vertical em 15.1.2015, ocasião em que foi elevada para o nível V, não 

havendo que se falar em procedência do pleito. Refuta, ainda, a pretensão 

da autora quanto à verba indenizatória, alegando não constar nos autos 

relatório de produtividade homologado pelo Procurador Geral, conforme 

exige o art. 4º, da Lei n. 3.411/2009, o que impede a concessão do pedido. 

Quanto ao pretendido reajuste anual por isonomia, diz que a pretensão da 

autora esbarra na Súmula n. 339, do STF, que veda a concessão de 

aumento de vencimento pelo Judiciário com base na isonomia. Se insurge 

contra a indenização por danos morais e, em caso de eventual 

condenação, pede a fixação dos juros e da correção monetária conforme 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97 e honorários em percentual inferior a 10%. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise 

quanto à preliminar sustentada pelo réu, consistente na prescrição 

quinquenal, cabendo assinalar que as verbas pleiteadas pela autora são 

posteriores ao quinquênio que antecede à propositura da ação 

(17.1.2017), de modo que não há falar em prescrição quinquenal. Fica, 

assim, afastada a preliminar. Quanto ao mérito, como se observa nos 

autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada 

na presente demanda reside na aferição do apontado direito da 

requerente de receber as diferenças salariais do seu enquadramento, a 

verba indenizatória prevista na Lei n. 3.411/2009 e o reajuste geral anual 

concedido aos servidores da educação. Quanto ao primeiro ponto, cumpre 

assinalar que o enquadramento da servidora foi realizado 

administrativamente pelo réu, conforme bem relatam as partes na inicial e 

na contestação, impondo-se tão somente a verificação quanto ao termo 

inicial do enquadramento, a fim de se aferir se, de fato, a autora sofreu 

prejuízo salarial, cumprindo destacar que a questão está regulamentada 

na Lei Complementar Municipal n. 3.753/2012, que assim estabelece em 

seus art. 50 e seguintes: “A carreira de Procuradores do Município é 

estruturada em 04 (quatro) classes horizontais e 06 (seis) níveis de 

referência (progressão vertical), conforme anexo I e II desta Lei 

Complementar, observados os seguintes critérios: § 1º - Na horizontal, a 

promoção será de acordo com avaliação de desempenho nos termos 

desta lei, observados os seguintes critérios de uma classe para outra: I – 

Classe A – Nível Superior Completo com diploma de bacharel em direito e 

inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; II – Classe B – Somatória de 

150 (cento e cinquenta) horas de cursos de aperfeiçoamento na área de 

atuação de direito ou outras de interesse da Procuradoria Geral do 

Município; III – Classe C – pós-graduação lato sensu a título de 

especialização na área de direito; IV – Classe D – Título de doutorado na 

área de atuação. § 2º - Na vertical, a progressão será, automática, pelo 

critério de antiguidade observados os seguintes requisitos: I – Nível I – 

Procurador do Município em estágio probatório; II – Nível II – Procurador do 

Município com mais de 3 anos e menos de 6 anos; III – Nível III – Procurador 

do Município com mais de 6 anos e menos de 9 anos; IV – Nível IV – 

Procurador do Município com mais de 9 anos e menos de 12 anos; V – 

Nível V – Procurador do Município com mais de 12 anos e menos de 15 

anos; VI - Nível VI – Procurador do Município com mais de 15 anos. Como 

se vê, para a elevação nas classes da carreira de cargo de Procurador 

Municipal, como é o caso da autora, faz-se necessário o cumprimento do 

interstício de 3 (três) anos e a qualificação profissional do servidor, não 

excluindo a “avaliação de desempenho” prevista, ainda, no art. 53 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 na administração pública 

municipal em 15.1.2006 para exercer o cargo de “Procurador” e já contava 

com tempo de serviço público prestado para o Estado de Mato Grosso 

desde 14.1.2003, ou seja, possuía mais de 14 (onze) anos de serviço 

quando da propositura da ação, ocorrida em 17.1.2017, considerando, 

para tanto, o teor do § 1º, art. 51, da Lei n. 3.753/2012, que autoriza, para 

fins de progressão na carreira, o cômputo de tempo de serviço prestado 

pelo servidor ao Estado de Mato Grosso. Quanto à avaliação de 

desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que a 

autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 2º, do art. 52, da referida 

lei, 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 porque o réu nada falou na contestação. Desse 

modo, resta verificar se a autora preencheu os demais requisitos para 

promoção nas classes, cabendo pontuar que o certificado contido na p. 6, 

do Id.4605400 comprova que a autora concluiu curso de Especialização 

em Direito Ambiental – Desenvolvimento Sustentável em 18.7.2007, de 

modo que fazia jus ao enquadramento na classe C desde 14.1.2009. 

Quanto à elevação nos níveis, considerando que o ingresso da servidora 

na administração pública se deu em 14.1.2003, como visto acima, tendo 

ingressado, portanto, no nível I, em 14.1.2006 ela deveria ter sido elevada 

para o nível II, em 14.1.2009 para o nível III, em 14.1.2012 para o nível IV e, 

por fim, em 14.1.2015 para o nível V. Assim, levando-se em conta que a 

autora foi enquadrada tardiamente pela administração pública, como 

comprova a documentação contida nos autos, faz ela jus às diferenças 
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salariais decorrente desse equívoco, nos termos pleiteado na inicial: para 

a classe C – nível IV a partir de 1.5.2012 e nível V, a partir de 14.1.2015 . 

Quanto à verba indenizatória prevista na Lei n. 3.411/2009, cumpre 

assinalar que, de acordo com o art. 2º, da referida lei, “a verba 

indenizatória somente será devida quando a arrecadação própria mensal 

referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, for 

igual ou superior a R$ 1.850.000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta mil 

reais) até o limite de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).” 

Especificamente em relação aos procuradores municipais, a norma 

estabelece que: “Art. 4º Os PROCURADORES MUNICIPAIS, lotados na área 

JUDICIAL e FISCAL, farão jus ao recebimento de 100% (cem por cento) do 

valor correspondente à verba indenizatória prevista no § 1º do artigo 2º. 

Aos demais PROCURADORES MUNICIPAIS lotados na PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, farão jus ao recebimento de 50% (cinquenta por 

cento) do valor correspondente à verba indenizatória prevista no § 1º do 

artigo 2º, cabendo a todos, cumprirem carga horária de 08 (oito) hora 

diárias, dentro do âmbito da PROCURADORIA GERAL do MUNICÍPIO, 

exercendo efetivamente o desempenho das atribuições institucionais 

inerentes ao cargo, em consonância com as metas estabelecidas, e a 

observância dos prazos e procedimentos processuais na forma legal. § 1º 

Caberá a cada PROCURADOR MUNICIPAL apresentar até o dia 05 (cinco) 

de cada mês, relatório das atividades desenvolvidas no mês anterior, e 

comprovar a carga horária de 08 (oito) horas diárias, submetida à 

homologação do PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. § 2º Caberá ao 

PROCURADOR GERAL do MUNICÍPIO, estabelecer e fixar as metas, 

normas e critérios para comprovação e aferição das atividades 

desenvolvidas, dirimindo e saneando as circunstâncias omissas ou 

obscuras para o recebimento da verba indenizatória, encaminhado a 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, relação dos 

PROCURADORES MUNICIPAIS, que farão jus ao recebimento da verba 

indenizatória.” Como se vê, três são os requisitos necessários ao 

implemento da verba indenizatória pretendida, quais sejam: o teto mínimo e 

máximo de arrecadação municipal de ISSQN (R$ 1.850.000,00 e R$ 

3.500.000,00); apresentação de relatório de produtividade até o dia 5 

(cinco) de cada mês e a comprovação da carga horária de 8 (oito horas) 

diárias. Segundo se infere da contestação, o réu alega que a referida 

verba indenizatória só não foi paga à servidora porque esta deixou de 

apresentar os relatórios de atividades devidamente homologados pelo 

Procurador Geral Municipal, reconhecendo, dessa forma, o preenchimento 

dos demais requisitos (carga horária e arrecadação de imposto 

suficiente), o que não poderia ser diferente, já que a autora juntou relatório 

de arrecadação tributária municipal de todos os anos. A despeito de tal 

alegação, cumpre esclarecer, primeiramente, que o § 1º do art. 4º, ao 

estabelecer “submetida à homologação do Procurador Geral do Município” 

se refere à carga horária de 8 (oito) horas e não ao relatório de 

atividades, como se vê da redação acima transcrita, o que faz concluir 

que a simples entrega do relatório confere à Procuradora direito à verba 

indenizatória, depois de preenchidos os demais requisitos. Assim, 

levando-se em conta que a autora juntou aos autos protocolo de seus 

relatórios de todo o período pretendido (junho/2012 a outubro/2014), faz 

ela jus ao acolhimento do pleito. Quanto ao pedido de concessão de 

reajuste salarial, com base nas Leis n. 4.093/2015 e n. 4.163/2016, 

cumpre assinalar que a referida legislação trata de aumento de subsídio 

concedido aos servidores da educação, como bem esclarece o réu na 

contestação, inaplicável, portanto, aos servidores da Procuradoria 

Municipal. Até porque, de acordo com o art. 37, XII da Constituição Federal 

“é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 

remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 

público.” No mesmo sentido, foi editada a Súmula Vinculante n. 4, que 

assim prescreve: “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário 

mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de 

vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por 

decisão judicial.” Esse entendimento já está pacificado na jurisprudência 

mato-grossense, segundo se infere dos julgados a seguir: “PROCESSUAL 

CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SITUAÇÕES 

FUNCIONAIS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONCEDER 

AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA 

VINCULANTE N. 37/STF – ART. 37, XIII, DA CRF – DESPROVIMENTO. Não é 

possível a equiparação salarial tomando-se como paradigma, servidor, 

cujas condições são diversas, sob pena de violação do artigo 37, inciso 

XIII, da CRF. Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da 

isonomia, conceder aumento à servidores públicos, sob pena de ofensa à 

Súmula Vinculante n. 37, do STF.” (TJMT - Ap 126195/2016 – Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. 

DJE 7.3.2018) “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

DA CATEGORIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE 

COMBATE ÀS ENDEMIAS - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO 

EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABÍVEL – PRECEDENTES DO STF – 

RECURSO DESPROVIDO. “[...] O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, 

fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, 

que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores 

públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a 

pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). [...]”. (ARE 925396 

AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 

15-05-2017).” (TJMT - Ap 9142/2016 – Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 12.9.2017, p. DJE 20.9.2017) 

Não bastasse isso, a Constituição Federal só permite a criação e/ou 

alteração de remuneração de servidor público, por meio de lei específica, 

conforme se infere do art. 37, X, da CF: “X - a remuneração dos 

servidores públicos e o subsídio de que trata o 4º do art. 39 somente 

poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa 

privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 

mesma data e sem distinção de índices;” - destaquei No mesmo sentido, o 

Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 339, que assim preceitua: “Não 

cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” Nesse 

passo, as invocadas Leis n. 4.093/2015 e n. 4.163/2016 não poderiam ser 

aplicadas à autora para fins de concessão de aumento salarial. 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 não foi enquadrada em momento oportuno ou por não ter 

recebido as verbas indenizatória quando devido, vez que esses fatos, por 
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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 Ordinária de Cobrança de Verbas 

Remuneratórias Cumulada com Indenização pro Danos Morais” proposta 

por Renata Monteiro da Silva Gallo em face do Município de Várzea 

Grande, condenando este a pagar à servidora as diferenças salariais do 

seu enquadramento na classe C – nível IV, a partir de 1.5.2012 e no nível 

V, a partir de 14.1.2015, além da verba indenizatória prevista na Lei n. 

3.411/2009 de junho de 2012 a outubro de 2014, em valor a ser apurado 

em liquidação de sentença, declarando, assim, 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). 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.
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Vistos. BERENICE DE ALMEIDA, devidamente qualificada nos autos, 

impetrou Mandado de Segurança contra ato do SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande e estar lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer, desde 4.9.1993, exercendo o cargo de auxiliar de serviços 

gerais, conforme histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos. Esclarece que o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal é 

regido pelas Leis 3.797/2012 e 4.007/2014 e, com base na referida 

legislação, possui direito à progressão funcional, tendo pleiteado em 

20.9.2011 o seu enquadramento da classe B-7 para a classe B-10, porém 

não obteve resposta. Diz que a autoridade coatora efetuou diversos 

acordos mediados e presididos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, se comprometendo em atender às reivindicações atinentes às 

questões de direito dos profissionais da educação, como, por exemplo, 

reenquadramento, revisão do PCCS, dentre outras, conforme documentos 

comprobatórios em anexo, mas resultaram infrutíferas. Sustenta que a 

inércia do impetrado vem lhe causando prejuízos de ordem profissional e 

financeira, ferindo, assim, o princípio da eficiência que deve nortear a 

Administração Pública. Finaliza pugnando pela concessão da segurança, a 

fim de que a autoridade coatora seja compelida a realizar sua progressão 

funcional/enquadramento para a Classe B, Nível 10, sob pena de 

desobediência, com o reajuste do seu vencimento a partir do próximo 

pagamento, bem como a condenação destes ao pagamento, em uma única 

parcela, dos valores que vencerem desde o ajuizamento da ação. Junta 

documentos. Notificado, o Município de Várzea Grande sustenta ter 

ocorrido perda do objeto, ao argumento de que a servidora foi 

devidamente enquadrada no nível 10, classe B por meio da Portaria 

011/2017. Pede, pois, a extinção do feito, fundamentado, ainda, na vida 

funcional da servidora. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

verificou a ausência de interesse público capaz de justificar sua 

intervenção no presente feito. Intimado para se manifestar sobre a 

alegação do impetrado de que o pedido administrativo havia sido 

analisado, com o enquadramento da servidora, esta reconheceu a 

progressão, alegando, porém, que o enquadramento dever retroagir à 

10.9.2011. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento 

previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de 

segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, cumprindo salientar que a 

questão a ser enfrentada no presente mandamus reside na aferição do 

apontado direito da impetrante de obter a progressão na carreira da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício 

de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 

4.007/2014. De acordo com as provas produzidas nos autos, em especial 

a ficha funcional da requerente, esta é servidora pública do Município de 

Várzea Grande desde 20.9.1993, ocupante do cargo de auxiliar de 

serviços gerais, e, nessa condição, diz fazer jus ao enquadramento, com 

suporte nas referidas leis complementares. Observa-se, contudo, que a 

função desempenhada pelo requerente era regida inicialmente pela Lei 

Municipal nº 2.361/2001, que dispunha sobre o Estatuto e Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea 

Grande, estabelecendo, em seu art. 3º, a seguinte redação: “Art. 3º - Para 

efeitos desta Lei, entende-se por: (...) V – magistério público municipal, o 

conjunto de profissionais titulares de cargo de professor do ensino público 

do Município de Várzea Grande; VI – professor, o titular de cargo da 

carreira do magistério público municipal, com funções de magistério; VII – 

funções de magistério, as atividades de docência e de suporte 

pedagógico direto à docência, incluídas as de direção e coordenação 

pedagógica. (...) Art. 5º - A carreira do magistério público municipal é 

integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e estruturada em 

classes e níveis. (...) Art. 70 – O primeiro provimento do cargo de 

professor da carreira do magistério público municipal dar-se-á com os 

titulares de cargos efetivos de profissionais do magistério, atendida a 

exigência mínima de habilitação específica para o cargo. § 1º - O 

enquadramento na carreira dos professores referidos no caput deste 

artigo dar-se-á pelo nível de habilitação e pelo tempo de serviço. § 2º - Os 

profissionais do magistério serão distribuídos nas classes e níveis com 

observância da posição relativa ocupada no Plano de Carreira vigente. (...) 

Art. 71 – Os atuais titulares de cargo de professor, que não atenderem 

aos requisitos para o enquadramento no cargo previsto nesta Lei, terão o 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, para habilitar-se nos termos da 

legislação vigente. Parágrafo único – O Poder Público Municipal deverá, 

neste prazo, oportunizar a habilitação dos professores leigos em exercício 

na rede municipal de ensino. Vê-se, do exposto, que a referida lei 

municipal estabelecia as regras de progressão na carreira dos 

professores, inclusive prevendo a possibilidade de opção pelo cargo por 

aqueles que estavam em exercício, bem como estabelecendo prazo para a 

habilitação dos servidores que ainda não atendiam aos requisitos para o 

devido enquadramento. Observa-se, no entanto, que o cargo de auxiliar 

de serviços gerais não compreende a classe dos trabalhadores da 

educação básica, assim se inferindo da Lei Federal n. 11.738/08, que 

regulamenta a alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60 do Ato das 

Disposições Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional 

para os profissionais do magistério público da educação básica, in verbis: 

“Art. 2º (...) (...) § 2º Por profissionais do magistério público da educação 

básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de 

docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou 

administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e 

coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares 

de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a 
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formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases 

da educação nacional. (destaquei). Tal proposição tornou-se mais clara a 

partir da vigência da referida Lei Complementar Municipal nº 3.505/2010, 

que reproduzindo a mencionada lei federal, não observou na carreira 

educacional o cargo de auxiliar de serviços gerais, consoante se vê das 

seguintes normas: “Art. 2º. Para os efeitos desta Lei Complementar, 

entende-se por Trabalhadores da Educação Básica o conjunto de 

professores que exercem atividades de docência ou suporte pedagógico 

direito a tais atividades, incluídas as de Coordenação, Assessoramento 

Pedagógico, Direção Escolar, Supervisão Escolar e, ainda, os Técnicos 

Administrativos Educacionais, Técnicos de Desenvolvimento Educacional, 

que desempenham atividades nas unidades escolares e na administração 

central do Sistema Público Municipal da Educação Básica. (...) Art. 5º - As 

carreiras de que tratam a presente Lei Complementar são constituídas dos 

cargos de: I – Professor – que deve ser provido por profissional habilitado 

em nível superior para a docência na educação infantil e no ensino 

fundamental. II – Técnico Administrativo Educacional (...) III – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional que se subdivide em: a) Perfil Técnico de 

Desenvolvimento Infantil (...) b) Perfil Técnico de Desenvolvimento 

Educacional Especializado (...) IV – Técnico de Suporte Administrativo 

Funcional (... – destaquei). Mais adiante, vê-se no art. 77 da referida lei, a 

seguinte redação: “Art. 77 – Os demais trabalhadores da Educação serão 

enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e 

tempo de serviço atuais, observado o seguinte: (...) VI – Os trabalhadores 

da educação que atualmente se encontram investidos nos cargos de 

Merendeira, Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de 

Serviços Gerais serão enquadrados em conformidade com as disposições 

transitórias. (destaquei e sublinhei). O art. 80, por seu turno, inserido no 

Título IX das Disposições Transitórias Finais, prevê o seguinte: “Art. 80 – 

Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, 

cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços 

Gerais, Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem 

enquadrados na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os 

Cargos de Nível Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo 

de serviço atuais.” (destaquei). O mencionado Anexo V, constante da 

Tabela – Nível Elementar, prevê a progressão por classe na seguinte 

ordem: Nível Elementar na Classe A; Nível Médio na Classe B, Nível Escolar 

Superior na Classe C e, por fim, nível escolar de Especialização na Classe 

D. No que respeita aos níveis, estabelece o art. 51 o seguinte: “Art. 51 – O 

Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de 

um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação 

obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e 

não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente.” (destaquei). Tem-se, assim, que quando a Lei 

Complementar Municipal n. 3.505/2010 entrou em vigor (14.9.2010), a 

requerente possuía 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e alguns dias de 

serviços prestados, tendo, por isso, sido enquadrada acertadamente no 

Nível 6, Classe B, através da Portaria nº 57/2011, resumindo-se a 

presente lide ao disposto no art. 84 da referida lei complementar, in verbis: 

“Art. 84 – Os efeitos financeiros da presente Lei Complementar serão 

integralizados em quatro parcelas: I – A primeira a ser implementada no 

mês de fevereiro de 2011, correspondente ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento); II – A segunda a ser implementada no mês de fevereiro 

de 2012, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); 

III – A terceira a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); IV – A 

quarta a ser implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem 

por cento).” Assim, com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 

3.554/2011, restaram alterados tão somente os Anexos II a VII da Lei 

Complementar n. 3.505/2010, de forma que a regra que dispunha sobre a 

integralização parcelada do subsídio permaneceu vigente. O mesmo 

aconteceu com as Leis Complementares ns. 3.606/2011 e 3.759/2012, que 

alteraram o piso municipal, sem, contudo, modificar a forma como este 

subsídio seria integralizado ao salário do servidor. Logo, aos servidores 

abrangidos pela mencionada legislação, não foi assegurado o subsídio 

integral previsto quando da promulgação da lei, mas apenas a perspectiva 

de sua integralização gradativa, que teve como termo final o ano de 2014, 

data em que passou a vigorar o subsídio em sua totalidade. A 

jurisprudência mato-grossense ao enfrentar matéria semelhante, assim se 

posicionou: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – 

SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Assim, tendo a 

autora sido enquadrado no nível e classe correspondentes ao cargo de 

auxiliar de serviços gerais por ocasião da vigência da Lei n. 3.505/2010, 

bem como recebido a integralização do subsídio, de plano, fica afastado 

qualquer direito ao recebimento de diferenças salariais desse 

enquadramento, como pretendido. De igual modo, não há se falar em 

direito líquido e certo no que se refere ao enquadramento da impetrante no 

nível 10 – classe B, como visto, já que o réu já efetivou a progressão da 

servidora administrativamente, conforme Portaria n. 011/2017, fato 

reconhecido por esta. Por fim, cabe pontuar que o mandado de segurança 

não é meio adequado para se promover cobrança de verbas salariais. 

Assim, se a autora pretende o recebimento de eventual diferença desse 

enquadramento, deverá utilizar-se de meio próprio. Diante do exposto, 

julgo improcedente o pedido formulado no presente Mandado de 

Segurança, a fim de denegar a segurança, declarando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de 

condenar o impetrante nas custas e nos honorários advocatícios em 

razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se 

às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. Cumpra-se.
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Processo Número: 1002458-28.2016.8.11.0002
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Autos n. 1002458-28.2016.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrantes: 

MRV Prime Fava Incorporações SPE LTDA e outras Impetrados: Secretário 

de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo e Secretário de Gestão 

Fazendária Vistos... MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV 

PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORAÇÕES SPE LTD e MRV PRIME 

PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA, pessoas jurídicas de direito 

privado, devidamente qualificadas nos autos, impetraram “Mandado de 

Segurança com Requerimento de Liminar” contra ato do Senhor 

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO 

e do Senhor SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA, parcialmente 

qualificados nos autos, por meio do qual se alega, em síntese, que as 

impetrantes possuem, ao todo, os empreendimentos Condomínio Chapada 

Verde, Condomínio Chapada dos Cristais e Condomínio Chapada dos 
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Buritis, e que, por força do Decreto Municipal n. 131/93, que regulamenta o 

ISS do Município de Várzea Grande, são obrigadas a exibir documentação 

fiscal de quitação do ISS como condição prévia à liberação do “habite-se”, 

condicionamento esse que querem seja afastado em caráter liminar, por 

contrariar o modus operandi previsto na Lei 6.830/80 e na parte final do 

art. 3º do Código Tributário Nacional, amparando-se, para tanto, na 

jurisprudência mato-grossense e no entendimento do Pretório Excelso. 

Sustenta-se a inconstitucionalidade da exigência do pagamento prévio do 

ISS para obtenção do “habite-se”, por violar o art. 5º, XXII e o art. 170, II e 

IV, da Constituição Federal, nisso residindo a plausibilidade jurídica, assim 

como o risco de demora no impedimento que sofrem os seus clientes para 

disporem de seus bens e de darem andamento aos financiamentos, 

pugnando-se, assim, pela concessão de ordem para que os impetrados se 

abstenham de condicionar a emissão do “habite-se” referente aos três 

empreendimentos à prévia comprovação de regularidade/adimplemento de 

tributos municipais. Juntaram documentos. O pedido liminar foi deferido ( ID 

2407118). Em informações, a autoridade coatora diz que não praticou 

qualquer ilegalidade, tendo em vista que a exigência da prova da quitação 

do tributo ISS foi feita com base no Decreto Municipal n. 131/93, que prevê 

a obrigatoriedade de quitação dos tributos para emissão do “habite-se”, 

bem como com suporte no Código Tributário do Município n. 1.178/91, que 

normatiza que a lavratura de escritura de imóvel se realizará mediante 

apresentação de certidão negativa de tributos, e também na Lei Municipal 

de Parcelamento do Solo Urbano n. 3.727/202, que exige a apresentação 

de certidões negativas de tributos municipais. Sustenta que, mesmo que 

haja determinação para a expedição do “habite-se” sem a apresentação 

das respectivas certidões negativas de débitos tributários, o que contraria 

a legislação municipal, ainda assim não será possível a realização de 

transferência dos imóveis aos promitentes compradores. Argumenta que a 

pretensão das impetrantes de emissão do “habite-se” sem a regular 

quitação dos tributos municipais, ainda mais com o intuito de alienação do 

bem, configura nítida fraude, restando evidente, desse modo, que a 

municipalidade age de acordo com a lei e a jurisprudência. Requer, assim, 

seja denegada a segurança. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 

Econômico e Turismo, por sua vez, em suas informações, assevera que 

não praticou qualquer ilegalidade, uma vez que a recusa da expedição do 

“habite-se” sem a comprovação do pagamento do imposto ISS foi realizada 

com base na legislação municipal, devendo, por isso, ser denegada a 

segurança. O Ministério Público, por seu turno, opinou pela concessão da 

segurança, ratificando, assim, a liminar. É o relatório. Decido. Cumprido até 

aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe 

julgar o presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida 

lei, impondo-se salientar, de início, que, conforme pacificado na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula n. 266, 

“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”, o que levaria ao 

indeferimento da petição inicial deste mandamus, tendo em vista que aqui 

se insurge contra dispositivo do Decreto Municipal n. 131/93, que 

condiciona a expedição do “habite-se” ao fornecimento de “certificado de 

quitação” pela Secretaria de Fazenda do Município, só possível após a 

constatação do recolhimento do ISS. Contudo, por se tratar de legislação 

tributária, deve-se afastar a incidência da aludida súmula, de acordo com 

a jurisprudência: “é cabível mandado de segurança contra lei tributária 

capaz de produzir efeitos concretos na esfera patrimonial dos 

contribuintes, o que afasta a aplicação da Súmula 266/STF” (STJ – RT 

815/193). No mesmo sentido: RSTJ 90/78. Feita tal observação e 

examinados os argumentos apresentados pelas impetrantes, conclui-se 

haver no caso em análise inequívoca violação a direito líquido e certo das 

empresas autoras de exercerem o direito de propriedade e da livre 

concorrência, garantidos pelos arts. 5º, XXII, e 170, II e IV, da Constituição 

Federal, na medida em que a exigência de prévio pagamento de tributo 

como condicionante à liberação de imóvel para regular habitação impõe ao 

titular desses direitos óbices não previstos no texto maior, sem contar que 

a postura administrativa também fere o devido processo legal, uma vez 

que não faculta ao apontado devedor do tributo a oportunidade de defesa 

em procedimento próprio, forçando-o a abrir mão desse direito para a 

obtenção do chamado “habite-se”, sobretudo quando se lembra existir em 

favor do poder público a via específica de cobrança judicial e da 

execução fiscal para o recebimento de qualquer imposto eventualmente 

em atraso, sem a necessidade de recorrer à postura ora visualizada, o 

que termina por revelar o uso desmedido do seu poder de polícia. A 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu a 

esse respeito, como se pode conferir nos julgados reproduzidos na 

própria peça de ingresso e a seguir, não sendo diferente o entendimento 

de outros tribunais, a exemplo do paulista, igualmente reproduzido mais 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/ RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTRUÇÃO CIVIL – 

CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO HABITE-SE AO RECOLHIMENTO 

DO ISS – ILEGALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO 

IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui ilegalidade condicionar a 

liberação de “habite-se”, ao recolhimento de imposto, devendo a 

administração pública, valer-se da via adequada para o recolhimento do 

tributo que considera devido.” (TJMT – Apelação/Remessa Necessária 

79379/2009 – 4ª Câmara Cível – Rel. Des. José Silvério Gomes – 9.3.2010 

– Dje 24.2010). “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECUSA DE 

FORNECIMENTO DO HABITE-SE (AUTO DE CONCLUSÃO) – 

CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ISS) – 

ILEGALIDADE – COBRANÇA POR MEIO JUDICIAL PRÓRIO – DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – DECISUM 

RATIFICADO. Configura-se ilegal o ato da Administração Pública que 

condiciona o fornecimento do habite-se – auto de conclusão – ao 

pagamento de eventuais débitos tributários (ISS), tendo em vista a 

existência de meios ordinários próprios para a cobrança, possibilitando ao 

contribuinte o questionamento desta.” (TJMT – Reexame Necessário 

111172/2009 – 4ª Câmara Cível – Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario – 

2.3.2010 – DJe 19.3.2010). “Mandado de Segurança – ISSQN – 

Construção em terreno com recursos próprios, compromissando à venda 

unidades habitacionais – Não incidência - ´Habite-se´ condicionado ao 

pagamento de ISS sobre construção – Inexigível o pagamento de tributo 

não devido como condição para concessão de “habite-se” – Sentença 

mantida – Recursos Improvidos.”  (TJSP – Apelação 

1025589-07.2014.8.26.0577 – publicação: 5.8.2015). “Mandado de 

Segurança – ISSQN – Construção de dois empreendimentos logísticos 

destinados à locação – Habite-se condicionado ao pagamento de ISS 

sobre construção – Inexigível o pagamento do tributo como condição para 

concessão de “habite-se” – A Municipalidade deve se limitar ao exame da 

regularidade formal da obra, no exercício do poder de polícia 

administrativo, sem condicionamento da quitação de tributos – Sentença 

mantida – Recursos Improvidos.”  (TJSP – Apelação 

0058432-05.2012.8.26.0224 – publicação: 4.8.2015). Como se observa, a 

exigência do recolhimento do tributo como condição para a expedição do 

habite-se mostra-se ilegal e fere direito líquido e certo das impetrantes, 

uma vez que o Município de Várzea Grande poderá dispor de meios 

próprios para a satisfação do crédito tributário, impondo-se, assim, a 

concessão da segurança. Diante do exposto concedo a segurança 

pleiteada pelas impetrantes MRV Prime Fava Incorporações SPE LTDA, 

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA e MRV 

PRIME PROJETO MT E INCORPORAÇÕES SPE LTDA, em face do Secretário 

de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo e do Senhor Secretário 

de Gestão Fazendária, para o fim de determinar às autoridades impetradas 

para que se abstenham de condicionar a emissão do “habite-se” à prévia 

comprovação de regularidade ou adimplemento de tributos municipais no 

tocante aos três empreendimentos acima referidos, ficando, assim, 

ratificada a liminar deferida. Deixo de condenar a impetrada nas custas e 

nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com 

fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 

Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. A 

sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, por força do § 1º, do 

art. 14, da referida lei federal. Assim, havendo recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos 

termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. P. R. I. Cumpra-se.
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Vistos. Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos por GRASIELI 

REZENDE FERNANDES, contra a sentença de mérito proferida nos autos, 

nos quais se alega haver omissão quanto ao pedido de promoção nas 

classes. Pede-se, pois, o acolhimento dos embargos. É o relatório. Decido. 

Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados 

em 14.2.2018, sendo que a publicação da decisão se deu em 7.2.2018, 

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. Nenhuma 

razão assiste à embargante em suas argumentações, uma vez que a 

sentença foi clara quanto à classe, esclarecendo que a servidora não faz 

jus à progressão para a classe B por não ter comprovado a conclusão de 

graduação superior. Diante do exposto, por não restar caracterizada 

qualquer omissão no decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003336-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA IZABEL CURADO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

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, 29 de junho de 2018

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001176-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

INSPETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n. 1001176-81.2018.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Mato Grosso Serviços de Vistorias LTDA-EPP Impetrados: Secretário de 

Gestão Fazendária Coordenador de Administração Tributária Inspetor de 

Tributos Vistos... MATO GROSSO SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA-EPP, 

pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos, impetrou 

“Mandado de Segurança com Pedido de Liminar” contra ato ilegal tido como 

praticado pelo SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, pelo COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA e pelo INSPETOR DE TRIBUTO, parcialmente qualificado, por 

meio da qual se alega, em síntese, que é uma franqueada da empresa 

DEKRA no Estado de Mato Grosso, com estabelecimento comercial no 

Município de Várzea Grande-MT, tendo como atividade empresarial a 

prestação de serviços de vistorias veiculares, inspeção de risco, 

regulação de sinistros etc. Esclarece que as notas fiscais dos serviços 

executados são emitidas quinzenal e mensalmente e encaminhadas aos 

"clientes-seguradoras" para o devido pagamento. Contudo, assevera que 

em meados do mês de janeiro de 2018 foi surpreendida com o bloqueio da 

emissão de notas fiscais, descobrindo-se, posteriormente, que o 

impedimento se deu como forma de obrigá-la ao pagamento da primeira 

parcela do último parcelamento de débitos fiscais realizado com a 

autoridade coatora. Diz que no final do ano de 2017 passou por sérios 

problemas financeiros que a impossibilitou de adimplir a primeira parcela do 

último parcelamento de débitos fiscais acordado com os impetrados. 

Sustenta que o ato da autoridade coatora mostra-se ilegal, fere direito 

líquido e certo, e vem ocasionando sérios problemas de receitas e 

comerciais, uma vez que a proibição de emissão de notas fiscais refletirá 

diretamente no pagamento da folha de salários de empregados, dos 

prestadores de serviços, bem como no adimplemento do aluguel do imóvel 

onde se encontra situado o estabelecimento comercial, violando, assim, o 

princípio do livre exercício de sua atividade econômica, nos termos do 

parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal. Requereu, por isso, 

em caráter liminar, a concessão da segurança, para o fim de determinar à 

autoridade coatora a imediata liberação da emissão de notas fiscais e, no 

mérito, a confirmação da liminar, declarando-se a ilegalidade do ato coator. 

Juntou documentos. A liminar foi deferida (Id 11836118). Em informações, 

a autoridade coatora sustenta, em preliminar, a inadequação da via eleita, 

tendo em vista que a impetrante não trouxe qualquer documento 

comprobatório de que o ato atacado é ilegal, esclarecendo que a certeza e 

liquidez dos fatos constituem pressupostos constitucionais para o 

cabimento do mandado de segurança. Logo, se os fatos não forem 

comprovados de plano, o mandado de segurança não será a via 

adequada para a proteção do suposto direito invocado. Requer, assim, a 

revogação da liminar e, por conseguinte, a extinção do feito sem 

resolução do mérito. Quanto ao mérito, argumenta que não praticou 

qualquer ato ilegal ou arbitrário, mas sim agiu em estrita obediência à 

legislação municipal, sobretudo a Lei n. 1.178/91, esclarecendo que a 

regularidade cadastral constitui obrigação do contribuinte. Logo, afirma 

que a negativa de emissão de nota fiscal devido à suspensão de inscrição 

cadastral é plenamente legítima, já que uma das possibilidades de 

suspensão da inscrição decorre justamente da falta de atendimento às 

notificações enviadas pelo Fisco. Pugna-se, assim, pela denegação da 

segurança. Juntou documentos, demonstrando o cumprimento da liminar. 

O Ministério Público, por sua vez, pugnou pela concessão da segurança. É 

o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei 

Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, impondo-se salientar, de início, que, ao 

contrário do afirmado pela autoridade coatora, a via escolhida pela 

impetrante para amparar o seu direito não se mostra inadequada, 

porquanto, ao contrário do afirmado, a peça primeira veio instruída com 

documentos comprobatórios da ilegalidade do ato do fisco, ao condicionar 

a emissão de notas fiscais ao pagamento de débitos tributários. Portanto, 

havendo necessidade e interesse para a impetração, o mandado de 

segurança é adequado para afastar ilegalidade praticada pela autoridade 

coatora. Superada tal matéria e examinados os argumentos apresentados 

pela impetrante, conclui-se haver no caso em análise inequívoca violação 

a direito líquido e certo da empresa autora de exercer livremente sua 

atividade econômica, garantidos pelos arts. 5º, XXII, e 170, parágrafo 

único, da Constituição Federal, na medida em que a exigência de prévio 

pagamento de tributo como condicionante à emissão de nota fiscal impõe 

ao titular desses direitos óbices não previstos no texto maior, sem contar 

que a postura administrativa também fere o devido processo legal, uma 

vez que não faculta ao apontado devedor do tributo a oportunidade de 

defesa em procedimento próprio, forçando-o a abrir mão desse direito 

para a obtenção de nota fiscal, sobretudo quando se lembra existir em 

favor do poder público a via específica de cobrança judicial e da 

execução fiscal para o recebimento de qualquer imposto eventualmente 

em atraso, sem a necessidade de recorrer à postura ora visualizada, o 

que termina por revelar o uso desmedido do seu poder de polícia. 

Colhe-se, afinal, dos referidos documentos, que a impetrante atua no ramo 

de prestadora de serviços de vistorias veiculares, inspeção de risco e 

regulação de sinistros e, que, por passar por dificuldades financeiras, 

tornou-se devedora de débitos fiscais, que foram parcelados, mas, 

mesmo assim, não honrados, o que ensejou o bloqueio da emissão de 

notas fiscais pela autoridade coatora. Os referidos documentos também 

dão conta de que a impetrante passou por situação semelhante no início 

do ano de 2017, o que ocasionou o bloqueio da emissão de notas fiscais, 

assim se inferindo do “Print Screen” anexado na página 16, onde se vê no 

campo “Emitir Nota” a mensagem “o prestador não está autorizado a emitir 

notas fiscais” (sic), bem como do e-mail juntado na página 51, emitido ao 

Inspetor de Tributos, informando o pagamento das três guias emitidas na 

Central ISSQN, bem como solicitando a liberação da emissão de notas 

fiscais tão logo comprovado os pagamentos. Os “Print Screen” anexados 
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às páginas 49-50 e abstraídos do site da Prefeitura Municipal demonstram 

a tentativa frustrada da impetrante na emissão de notas fiscais em 

7.2.2018, assim se visualizando no campo “CONSULTA NOTA FISCAL 

SERVIÇOS ELETRÔNICA”, onde se observa a seguinte mensagem: 

“INFORMAÇÃO: Consulta não encontrada! O Supremo Tribunal Federal 

adotou posicionamento que veda medidas restritivas à atividade do 

contribuinte, em especial providências coativas que dificultem ou impeçam 

o desempenho da atividade, sob pena de se ferir o princípio do livre 

exercício de sua atividade econômica (parágrafo único, art. 170, CF), in 

verbis: “Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em 

débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e 

exerça suas atividades profissionais.” A jurisprudência pátria, na mesma 

linha do entendimento firmado pelo STF, tem se posicionado no sentido de 

que o condicionamento de emissão de notas fiscais ao adimplemento de 

débitos fiscais fere direito líquido e certo do contribuinte, uma vez que a 

Administração Pública dispõe de meios próprios para a cobrança de seus 

créditos. A título de exemplificação, transcrevo, a seguir, os seguintes 

arestos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMPRESSÃO DE NOTAS 

FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – 

ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO 

PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - 

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RATIFICADA. 1- Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser 

sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Estadual que condiciona 

a emissão de talonários de Notas Fiscais, ao pagamento de débitos que 

entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público 

Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. 2 – 

A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando 

cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se 

constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor das 

Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal.” (TJMT – 

Apelação / Remessa Necessária 116241/2016, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2018, DJe 

27.3.2018 – destaquei). “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

–MANDADO DE SEGURANÇA – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – 

NEGATIVA PELO FISCO – CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO 

DE DÉBITOS – ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – 

ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Configura-se ilegal o ato 

do Fisco Municipal que condiciona a emissão de notas fiscais ao 

pagamento de débitos correspondentes, dado que a Administração Pública 

dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.” ((TJMT - 

ReeNec 74116/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2014, DJE 29.4.2014 - destaquei). 

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -EMISSÃO DE 

NOTAS FISCAIS VINCULADA À EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS 

EM DÉBITO - VEDAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA COBRANÇA DE 

IMPOSTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A vinculação de autorização 

de emissão de notas fiscais à exigência de prévio pagamento de tributos 

em débito se mostra incompatível com a ordem constitucional. 2. Esse meio 

coercitivo de cobrança de imposto coloca em risco a atividade econômica 

do contribuinte. 3. Sentença mantida. (TJMG - Reexame Necessário-Cv 

1.0188.13.007733-5/001, Rel. Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, j. 

12.3.2015, publicação da súmula em 19.3.2015 - destaquei). Como se vê, 

a matéria em exame está amparada por regra constitucional do livre 

exercício de atividade econômica, sendo a liberação da emissão de notas 

fiscais imprescindível para o pleno exercício das atividades laborativas da 

impetrante. Logo, a exigência do recolhimento de tributo como condição 

para a expedição de nota fiscal mostra-se ilegal e fere direito líquido e 

certo da impetrante, uma vez que o Município de Várzea Grande poderá 

dispor de meios próprios para a satisfação do crédito tributário, 

impondo-se, assim, a concessão da segurança. Diante do exposto 

concedo a segurança pleiteada pela impetrante Mato Grosso Serviços de 

Vistorias Ltda-EPP, em face do Secretário de Gestão Fazendária, do 

Coordenador de Administração Tributário e do Inspetor de Tributos da 

Secretaria de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grandes, para 

que seja liberada imediatamente a emissão de notas fiscais à impetrante, 

independentemente do pagamento de tributos, ratificando, assim, a liminar 

deferida. Deixo de condenar as autoridades impetradas nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto 

no art. 13 da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. A sentença está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, por força do § 1º, do art. 14, da referida lei 

federal. Assim, havendo recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 

3º, do art. 1.010 do CPC. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005107-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TERTULIANO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Secretaria Municipal De Defesa Social de Várzea Grande (RÉU)

 

Vistos, GUSTAVO TERTULIANO RIBEIRO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação Declaratória, com Pedido de Tutela Antecipada” em face da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito 

público interno, igualmente qualificada, porque, segundo alega, em 

21.9.2011 o requerido publicou o Edital de Concurso Público n. 

001/2011/PMVG/MT, para preenchimento de diversos cargos, dentre os 

quais, o de Guarda Municipal, para o qual foi aprovado, e que, todavia, em 

janeiro de 2017, entrou em vigor a Lei Municipal n. 4.166/2016, que 

ilegalmente o rebaixou para a classe inicial nível I, mesmo permanecendo o 

cargo de Guarda Municipal 3ª Classe. Argumenta que, de acordo com a 

nova lei, só depois do decurso do prazo de 1 (um) ano e 4(quatro) meses 

é que retornará ao cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, em flagrante 

prejuízo, já que o cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, nível II, para o qual 

deveria ter sido enquadrado, oferece salário de R$ 2.652,54 (dois mil, 

seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), 

superior, portanto, ao que vem recebendo atualmente de R$ 2.069,53 (dois 

mil e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), numa diferença 

a menor de R$ 583,01 (quinhentos e oitenta e três reais e um centavo). 

Nesse contexto, sustenta que ao serem estipulados novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional o requerente deverá percorrer novo 

período de tempo para que possa novamente alcançar a classe de Guarda 

Municipal, 3ª Classe, nível II. Assim, requereu, a título de tutela de urgência, 

o seu imediato reenquadramento para o cargo de Guarda Municipal 3ª 

Classe, nível II, bem como a condenação do requerido ao pagamento da 

quantia de R$ 4.081,07 (quatro mil e oitenta e um reais e sete centavos) a 

título de danos materiais, que correspondem à diferença salarial recebida 

a menor. Juntou documentos. Em contestação, o requerido afirma que a 

partir de janeiro de 2017 entraram em vigor as Leis Complementares 

Municipais ns. 4.166/2016 e 4.167/2016 estabelecendo um novo regime 

jurídico aos servidores da Guarda Municipal, com nova progressão na 

carreira, escalonadas em novas classes e níveis, preservando a 

irredutibilidade dos vencimentos garantida no art. 37, XV, da CF, 

enfatizando que em dezembro de 2016, antes do enquadramento, o 

requerente percebia R$. 2.069,53 (dois mil, sessenta e nove reais e 

cinquenta e três centavos) e, em fevereiro de 2017, após o 

enquadramento, o requerente passou a receber o subsídio de R$ 2.100,00 

(dois mil e cem reais), não havendo, assim, que se falar em perda salarial. 

Requer, por isso, a improcedência total do pleito. Junta documentos. Em 

impugnação o autor rechaça toda a matéria sustentada pelo réu e reitera 

todos os pedidos expostos na inicial, pleiteando a total procedência do 

pedido. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assinale-se que a 

questão a ser enfrentada nesta ação reside na aferição do apontado 

direito do requerente de obter seu enquadramento no cargo de Guarda 

Municipal 3ª Classe, nível II, no valor de R$ 2.662,54 (dois mil, seiscentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), tal qual previsto na 

Tabela do Anexo II, da nova Lei Municipal nº 4.166/2016. Segundo se 

observa dos documentos que instruem o pleito e que não foram 

contrariados pelo requerido, o requerente ingressou no quadro de 

servidores da Secretaria da Guarda Municipal em 2 de abril de 2014 

(Guarda Municipal 3ª Classe – termo de posse – pág. 58) e, por força da 

Lei n. 2.163/2000 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), que 

rege a estrutura de carreira, regime jurídico, progressão de carreira e 

ascensão funcional, foi enquadrado na Classe Inicial, Nível I (Ato n. 
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001/CAESEGMVG/2016 – página 178). Contudo, com a edição da Lei 

Complementar n. 4.166/2016, que insere e altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, 

atribuições e competência da Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e 

dá outras providências, foi reestruturada a Guarda Municipal, 

estabelecendo um novo regime jurídico com novas classes e níveis, 

enquadrando, assim, o requerente, como Guarda Municipal Classe Inicial, 

Nível I, com o subsídio mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), de 

acordo com o Anexo II da referida lei. A nova Lei n. 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 1.1.2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o art. 

4º-C na Lei Complementar Municipal n. 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 

Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I. Com base nessa lei o requerente, por 

ter ingressado no serviço público municipal em 2.4.2014, foi enquadrado 

como Guarda Municipal, na Classe Inicial, Nível I, já que contava com 

quase 3 anos de serviços prestados à Administração Pública quando da 

entrada em vigor da nova lei (1.1.2017). Assim, de acordo com o Anexo, II, 

da referida lei (4.166/2016), com o novo enquadramento, o requerente 

passou a auferir mensalmente, a título de remuneração, a quantia de R$ 

2.100,00 (dois mil e cem reais, superior, portanto, ao último salário 

percebido por este em dezembro de 2016, de R$ 2.069,53 (dois mil e 

sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos – holerite página 155). 

Pode-se afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido do 

requerente, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, 

vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior 

ao que vinha auferindo como guarda municipal 3ª Classe e, além do mais, 

observou as mesmas exigências da lei anterior, quais sejam, a data da 

posse, o tempo de efetivo serviço e o grau de escolaridade. Ademais, 

cumpre salientar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos 

é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui 

direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de 

vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal. A 

jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não 

possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública 

modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a 

irredutibilidade dos vencimentos. A título ilustrativo, transcrevo abaixo os 

seguintes arestos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 

REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. (...). 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela 

Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime 

jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova 

pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15 - 

destaquei). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO 

INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 2.157/00. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 

PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. [...]. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

563.708/MS, reconheceu a repercussão geral da matéria, dispondo que 

não há direito adquirido em relação a regime jurídico, devendo ser 

assegurada, no entanto, a irredutibilidade de vencimentos. 3. [...].. (AgRg 

no RE no AgRg no RMS 46.276/MS, Relatora Fl. 5 de 7 TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL APELAÇÃO Nº 47825/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA 

CAPITAL Min. Laurita Vaz, DJe 16/10/2015). (Destaquei). DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVOREGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA. REESTRUTURAÇÃO. 

GRATIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma 

vez respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não 

tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Ausência de 

argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF – RE 628177 AgR, Rel. Min. 

Roberto Barroso, DJe 17/12/2015 - destaquei). Nessa mesma linha de 

entendimento vem pautando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – 

REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO 

A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS 

CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – 

IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – 

INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Fundada a pretensão do 

servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como 

determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento 

dos consectários. Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela 

possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das 

carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a 

regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 

(TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016 - destaquei). Como se vê, 

pode a Administração Pública Municipal alterar os padrões de vencimento 

de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, 

desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do 

princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em 

tela, conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou 

diminuição na remuneração percebida pelo requerente na função exercida 

à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da 

remuneração do servidor, não havendo, desse modo, que se falar em 

ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de 
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prova de prejuízo, impõe-se a improcedência do pleito. Diante do exposto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados nesta Ação Declaratória 

proposta por Gustavo Tertuliano Ribeiro em face do Município de Várzea 

Grande, declarando, assim, extinto o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente 

ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desenvolvido pelo profissional e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade 

deferida. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. 

I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003581-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINO TEOFILO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. OSMARINO TEOFILO DE LARA, 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 auxiliar de serviços gerais, carga horária 30h, conforme prevê 

a Lei n. 3.507/2010. Relata ter ingressado no serviço público em 19 de 

setembro de 1994 e ter sido enquadrado na classe A – nível 6 em 2012, 

pois preencheu os requisitos necessários à época. Alega que em 

7.8.2014 pleiteou o seu enquadramento na classe C, juntando certificado 

de nível médio, de curso profissionalizante e mais 195 horas de cursos, 

porém não obteve êxito, vindo a pleitear nova elevação de classe em 

2.6.2015, já com a conclusão de nível superior, o que lhe daria direito de 

ser promovido para a classe E, o que também não foi atendido, uma vez 

que ainda não havia completado as 200 de curso. Conta que em 7.8.2014 

já deveria ter sido enquadrado no nível 7 e que atualmente conta com 23 

anos e 8 meses de serviço, devendo ser elevado para o nível 8, classe E. 

Alega que desde 2014 seu salário vem sendo pago no valor de R$ 851,87 

(oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), quando, na 

realidade deveria ser de R$ 1.363,00 (um mil, trezentos e sessenta e três 

reais). 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 

7.8.2014, com seus reflexos, acrescidas de juros e correção monetária. 

Junta diversos documentos. Apesar de citado, o réu não contestou o 

pleito (Id. 9866100). 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). Quanto ao mérito, segundo se infere do 

relatório supra, a pretensão do autor 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 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 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 o 

autor ingressou no trabalho público em 19.9.1994 para exercer o cargo de 

“agente de serviços gerais” e já contava com mais de 20 (vinte) 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 avalição do servidor, 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. Quanto aos demais requisitos, 

cumpre anotar que, de acordo com os documentos carreados aos autos, 

quando do primeiro requerimento administrativo realizado pelo autor em 

7.8.2014, ele já havia concluído ensino médio desde 29.10.2012 e curso 

profissionalizante de “Formação Continuada para Vigilantes”, além de 

contar com mais de 200 horas de cursos, segundo se infere dos 

documentos contidos no Id. 7235380, incluindo nessa somatória as 40 

horas do referido curso profissionalizante, pois possui natureza de 

aperfeiçoamento. Desse modo, na ocasião o autor deveria ter sido 

enquadrado na classe B e a partir de 7.8.2016 na classe C e somente em 

7.8.2018 poderia ocupar a classe D, tendo em vista o interstício de 2 (dois) 

anos entre uma classe e outra. Nesse raciocínio, há que se pontuar, 

ainda, que apesar de o autor ter comprovado que concluiu curso superior 

de “Tecnólogo em Gestão Pública” pela Universidade do Paraná em 

21.3.2015 (Id. 7235444), o seu enquadramento na classe E só será 

possível a partir de 7.8.2020, conforme entendimento acima. 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 19.9.1994 (nível 1), em 19.9.1997 

ele deveria ter sido enquadrado no nível 2; em 19.9.2000 no nível 3; em 

19.9.2003 no nível 4, em 19.9.2006 no nível 5, em 19.9.2009 no nível 6, em 

19.9.2012 no nível 7 e, por fim, em 19.9.2015 no nível 8, exatamente como 

pleiteado na inicial. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” 

proposta por Osmarino Teofilo de Lara em face do Município de Várzea 

Grande, condenando este a realizar o enquadramento do servidor no nível 

8, classe B 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 promovido (nível 8 - 19.9.2015 e 

classe B – 7.8.2014), 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 
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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 autor decaiu 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 (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, à parte vencedora para execução da sentença. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006336-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SEBASTIANA 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)

 

Dados do Processo: Processo: 1006336-24.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: BENEDITA 

SEBASTIANA DA SILVA Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL 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 legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

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, 29 de junho de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005829-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n. 1005829-97.2016.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Conenge Construção Civil LTDA Impetrado: Secretário de Gestão 

Fazendária do Município de Várzea Grande Vistos... CONENGE 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente qualificada nos autos, impetrou “Mandado de Segurança com 

Pedido Liminar “Inaudita Altera Pars” contra ato tido como ilegal praticado 

pelo SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE – MT - Sr. João Benedito Gonçalves Neto, parcialmente 

qualificado, por meio do qual se alega, em síntese, ser empresa de 

engenharia civil responsável pela edificação do Residencial Buritis e do 

Residencial Veredas, ambos destinados a famílias de baixa renda deste 

Município e, nessa condição, fazer jus aos benefícios fiscais previstos na 

Lei Complementar Municipal n. 3.313/2009. Argumenta que em 2014, 

quando do início da construção dos empreendimentos, formulou 

requerimentos necessários à obtenção dos benefícios fiscais, bem como 

ofícios no mesmo sentido, obtendo respostas evasivas, tais como a de 

que “deveria aguardar o julgamento do requerimento” até novembro de 

2016, quando, ao cobrar a decisão dos requerimentos, obteve 

informações dos servidores do impetrado de que o Processo n. 280117/14 

referente ao requerimento de isenção havia sido extraviado, incorrendo na 

consulta que gerou o Processo n. 418934/16, cuja resposta foi a de que 

“os empreendimentos seriam isentos tão somente se atenderem a famílias 

com renda mensal de até R$ 4.650,00”. Requereu, em sede de liminar, 

fosse ordenado à autoridade impetrada que a isentasse do pagamento 

dos impostos ITBI, ISSQN e IPTU, dos imóveis edificados nos Residenciais 

Veredas e Buritis, por estarem enquadrados no Programa do Governo 

Federal Minha Casa Minha Vida, voltado à população de baixa renda. A 

inicial veio acompanhada de diversos documentos. O pedido liminar foi 

deferido (Id 4803160). Em informações, o Município de Várzea Grande, 

sustenta, em preliminar, a inadequação da via eleita, tendo em vista que a 

impetrante não trouxe qualquer documento comprobatório de que o ato 

atacado é ilegal, esclarecendo que a certeza e liquidez dos fatos 

constituem pressupostos constitucionais para o cabimento do mandado de 

segurança. Logo, diz que resta evidente que a prova pré-constituída 

juntada aos autos não é apta ao deferimento dos benefícios fiscais 

previstos na lei municipal, só possível em ação que comporte maior dilação 

probatória. Requer, assim, a revogação da liminar e, por conseguinte, o 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. No 

que se refere ao mérito, afirma que, quando da não concessão dos 

benefícios fiscais pretendidos pela impetrante, agiu estritamente em 

obediência à legislação municipal, não tendo, assim, praticado qualquer ato 

ilegal ou arbitrário, até porque a impetrante não preencheu todos os 

requisitos necessários previstos na Lei Municipal n. 3.313/2009. Requer, 

assim, a denegação da ordem com a consequente cassação da liminar. O 

Ministério Público, por sua vez, opinou pela concessão da segurança. É o 

relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei 

Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, impondo-se salientar, de início, que, ao 

contrário do afirmado pela autoridade coatora, a via escolhida pela 

impetrante para amparar o seu direito não se mostra inadequada, 

porquanto, ao contrário do afirmado, a peça primeira veio instruída com 

documentos comprobatórios da ilegalidade do ato do fisco, ao não 

conceder o incentivo fiscal previsto na legislação. Portanto, havendo 

necessidade e interesse para a impetração, o mandado de segurança é 

adequado para afastar ilegalidade praticada pela autoridade coatora. 

Superada tal matéria e examinados os argumentos apresentados pela 

impetrante, conclui-se haver no caso em análise inequívoca violação a 

direito líquido e certo da empresa autora ao usufruto da isenção fiscal dos 

impostos de IPTU, de ITBI e de ISSQN, dos imóveis residenciais destinados 

à população de baixa renda, garantida pelas Leis Complementares ns. 231 

e 231/2011, e também pela Lei Complementar Municipal n. 3.313/2009, na 

medida em que a recusa no reconhecimento de tal benefício impõe ao 

titular desse direito óbices não previstos no texto maior. Colhe-se, afinal, 

dos referidos documentos, que a pretendida isenção fiscal garantida aos 

empreendimentos que se enquadram no Programa Federal Minha Casa 

Minha Vida está prevista na Constituição Federal, no Código Tributário 

Nacional e na própria legislação municipal, assim se inferindo dos 

seguintes textos: “§ 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base 

de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos 

a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei 

específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as 

matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, 

sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g.” (art. 150, CF). “Art. 176. 

A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei 

que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua 

concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua 

duração. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada 

região do território da entidade tributante, em função de condições a ela 

peculiares.” (Código Tributário Nacional). A Lei Complementar Municipal n. 

3.313/2009, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais às 

pessoas jurídicas que atuam no ramo da construção imobiliária, visando a 

sua desoneração tributária, para a implementação do programa “Minha 

Casa Minha Vida”, conforme Termo de Adesão Firmado entre o Município 

de Várzea Grande e a Caixa Econômica Federal, assim está normatizada: 

“Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos fiscais 

às pessoas jurídicas que atuam no ramo da construção/incorporação 

imobiliária e que venham a estabelecer no Município de Várzea Grande 

empreendimentos imobiliários que visem atender a população cuja faixa de 

renda esteja abrangida pelo PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – 
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PMCMV, instituído pelo Governo Federal na MP nº 459, de 25.03.2009 e 

com termo de adesão firmado pelo Município junto à CEF.” “Art. 2º- 

Conceder-se-á isenção total do pagamento de impostos sobre a 

propriedade predial, territorial e urbana – IPTU, durante a fase de 

construção das unidades habitacionais.” “Art. 3º- Conceder-se-á isenção 

total do pagamento do imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por 

ato oneroso inter-vivos – ITBI, incidente, especificamente e 

exclusivamente sobre as transmissões de propriedade imobiliária 

integrantes do Programa.” “Art. 4º- Conceder-se-á isenção total do 

pagamento do imposto sobre a prestação de serviços de qualquer 

natureza – ISSQN, incidente sobre a construção dos empreendimentos 

vinculados ao Programa.” (sem destaque no original). O art. 6º, da referida 

lei, por seu turno, estabelece que os referidos benefícios deverão ser 

formalmente requeridos pelos interessados, não sendo reconhecidos de 

ofício ou antes da aprovação do projeto empreendedor. Os documentos 

que instruem a inicial, sobretudo o contrato formalizado com a Caixa 

Econômica Federal e a declaração firmada pelo Gerente de Filial e pelo 

Superintendente Regional – EE SR/MT, ambos da referida instituição 

bancária, demonstram que a impetrante está enquadrada no Programa 

Minha Casa Minha Vida, cumprindo, assim, o que prevê o art. 1º acima 

transcrito. De igual modo, restou também demonstrado o cumprimento ao 

disposto no art. 6º da Lei n. 3.313/2009, conforme se infere do parecer 

dado pelo inspetor de Tributos II, Sr. Daniel da Silva Martins Neto, ao 

requerimento/consulta referente aos Processos n. 280117/14, 412934 e 

413914/16, todos relativos ao pedido de isenção fiscal, onde constou 

conclusão quanto à possibilidade de concessão da isenção pretendida, 

desde que: “(i) formalize requerimento solicitando o reconhecimento da 

isenção tributária subscrito por representante legal/convencional; ii) 

demonstre documentalmente o preenchimento dos requisitos elencados no 

item 08 do presente; (iii) o Município de Várzea Grande demonstre o 

cumprimento do art. 14 da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) – item 11 (sic). Como se vê, a impetrante 

preenche os requisitos necessários à obtenção da isenção pretendida, 

mormente em razão da vasta documentação acostada aos autos que 

atestam seu enquadramento no Programa Minha Casa Minha Vida, nada 

justificando, portanto, a negativa e/ou demora na concessão do benefício 

previsto na própria legislação municipal. Nesse sentido a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. município de porto alegre. ITBI. 

ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO 

DE HABITAÇÕES POPULARES EM PROGRAMA HABITACIONAL PARA 

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL 

ESPECÍFICA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 636/2010. A exigência 

constitucional referente à existência de legislação específica para a 

concessão de isenção de tributo (artigo 150, § 6º da CF e artigo 176 do 

CTN), no Município de Porto Alegre, relativamente ao ITBI na aquisição de 

imóvel para construção de habitações populares do Programa Minha Casa 

Minha Vida, vem atendida de modo suficiente e finalístico com a edição da 

Lei Complementar Municipal nº 636/2010. As custas processuais, em se 

tratando de ente público municipal, devem ser pagas pela metade, 

conforme redação original vigente do artigo 11, alínea a, da Lei nº 

8.121/85. (TJ/RS – MS/AC n. 70063643027 – Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. 11.11.2015). Como se 

observa, a recusa ou a demora na concessão de benefícios fiscais (IPTU, 

ISSQN e ITBI) à empresa de engenharia que edificou residenciais 

destinados à famílias de baixa renda, quando preenchidos os requisitos 

legais previstos na legislação municipal, como na hipótese vertente, 

mostra-se ilegal e fere direito líquido e certo da impetrante, impondo-se, 

assim, a concessão da segurança. Diante do exposto, concedo a 

segurança pleiteada pela impetrante Conenge Construção Civil LTDA em 

face do Secretário de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande, 

para o fim de determinar à autoridade impetrada que conceda à impetrante 

a isenção do ITBI, ISSQN e IPTU dos imóveis edificados no Residencial 

Veredas e Residencial Buritis, que se enquadram e fazem parte do 

Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, ficando, assim, 

ratificada a liminar deferida. Deixo de condenar o impetrado nas custas e 

nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com 

fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 

Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. A 

sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, por força do § 1º, do 

art. 14, da referida lei federal. Assim, havendo recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos 

termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. P. R. I. Cumpra-se.
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Autos n. 1002923-03.2017.8.11.0002 Obrigação de Fazer c/c Cobrança 

Requerente: Franciswaldo Fonseca da Silva Impetrado: Município de 

Várzea Grande Vistos... FRANCISWALDO FONSECA DA SILVA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança 

com Pedido de Tutela Antecipada” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, 

argumentando ser servidor público municipal, tendo ingressado por 

concurso público de provas e títulos em 30.4.2002, no cargo de Guarda 

Municipal 3ª Classe (aluno) e, que, apesar de a promoção ocorrer a cada 

4 (quatro) anos, apenas em 2013 é que todos os 99 guardas municipais 

foram promovidos para a 2ª Classe, a partir de 1.3.2013, conforme 

Portaria n. 42/2013. Argumenta que, posteriormente, a partir de 1.5.2015, 

foi elevada a classe funcional dos servidores lotados na Secretaria da 

Guarda Municipal para a classe de Supervisor da Guarda Municipal, 

através da Portaria n. 213/2015, contudo, diz que não recebeu as 

diferenças salariais e seus reflexos dos cargos de aluno 2ª Classe para 

Supervisor e de Supervisor para Inspetor. Sustenta que faria jus a três 

promoções, tendo em vista que já conta com mais de 15 (quinze) anos de 

serviços prestados e também por preencher os demais requisitos 

previstos em lei. Afirma que, a teor do art. 20, caput, e § 1º, a progressão 

ocorre automaticamente a cada quatro anos ou, então, assim não 

entendendo o juízo, que se dê após 8 anos, apenas para o cargo de 

Guarda Municipal 2ª Classe, que se discute na Ação de Cobrança n. 

4748-67.2015.811.0002 (código n. 389042), esclarecendo que, apesar de 

a promoção para o cargo de Guarda Municipal 2ª Classe ter operado fora 

de tempo, mesmo assim faz jus ao recebimento dos reflexos financeiros 

desde a data a que teria direito à promoção, em 30.4.2006. Assevera que 

a mesma situação se verifica nas promoções de Supervisor, em 

30.4.2010, e de Inspetor, em 30.4.2014, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei 

2.163/2000. Diz que também faz jus ao recebimento de auxílios 

fardamento, nos termos do art. 58, § 3º, do referido estatuto, por cada 

progressão funcional alcançada Finaliza, requerendo, a sua promoção 

para o cargo de Supervisor, a partir de 30.4.2010, e de inspetor, a partir 

de 30.4.2014, com as respectivas diferenças salariais e reflexos 

financeiros, bem como o pagamento do auxílio fardamento no valor de um 

vencimento por promoção. Juntou documentos. O requerido, apesar de 

citado, não contestou o pleito. É o relatório. Decido. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção 

de outras provas, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, 

cumprindo salientar em relação à ausência de defesa da Administração 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102863/7/2018 Página 620 de 640



Pública Municipal que, por se tratar de ente público municipal, não há se 

falar em aplicação do art. 344 do NCPC, por versar a causa sobre direitos 

indisponíveis (art. 345, II, NCPC). Antes, porém, de adentrar o mérito da 

questão propriamente dito, impõe-se a análise acerca da ocorrência ou 

não da prescrição quinquenal, assinalando-se que o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal estabelece o seguinte: “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” 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 pleiteadas pelo servidor municipal foram parcialmente 

atingidas pela prescrição, mais precisamente aquelas eventualmente 

reconhecidas, porém anteriores a 26.4.2012, ou seja, anteriores aos cinco 

anos que antecederam ao ajuizamento da ação, que se deu 26.4.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que a Lei Municipal n. 2.163/2000, que 

normatiza o Estatuto da Guarda Municipal, especificamente o seu art. 20, 

assegura ao guarda municipal a ascensão funcional consistente na 

elevação a cargo hierárquica e imediatamente superior, obedecendo-se, 

obviamente, a alguns requisitos, conforme se infere da seguinte 

transcrição: “Art. 20. A ascensão funcional consiste na elevação de 

integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente 

superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, por 

bravura ou, ainda, Post-Mortem. § 1º. O interstício mínimo para concorrer à 

ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será 

de: I – De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe: 04 anos; II – De Guarda 2ª 

Classe para Supervisor: 04 anos; III – De Supervisor para Inspetor: 04 

anos; § 2º. O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe que 

não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não 

ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão 

automática, por antiguidade ou merecimento, independentemente de 

existência de vaga.” (...) § 6º. A ascensão funcional para a carreira de 

Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de 

concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de 

Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou 

Especialização.” Nota-se, pois, que, apesar de o requerido reconhecer o 

direito do servidor à ascensão funcional, este não foi elevado aos cargos 

imediatos, cumprindo salientar que, caso tenha decorrido mais de 8 anos 

sem a devida ascensão, independentemente da existência ou não de 

vaga, terá o servidor a progressão automática, pelo critério de antiguidade 

ou merecimento, ao cargo imediatamente posterior ao ocupado, 

observando-se também o interstício mínimo previsto entre uma e outra 

classe ou grau hierárquico, que é de 4 em 4 anos (§ 1º, do art. 20, da Lei 

2.163/2000). Todavia, a própria lei que dispõe sobre o Estatuto da Guarda 

Municipal, como visto, estabelece que, nesse caso, ou seja, quando tenha 

decorrido mais de 8 anos sem a devida ascensão, terá o servidor 

progressão automática ao cargo imediato, independentemente da 

existência ou não de vaga. No caso em apreço, restou evidenciado nos 

documentos colacionados ao bojo dos autos que o requerente, apesar de 

exercer a função de guarda municipal desde 30.4.2002, só foi ascendido 

profissionalmente da 3ª para a 2ª classe (cargo imediato), em 1.3.2013, em 

flagrante afronta à própria lei que dispõe sobre o Estatuto da Guarda 

Municipal, quando deveria ter ocorrido em 30.4.2006, já que ingressou na 

Guarda Municipal, por meio de concurso público, em 30.4.2002, conforme 

se infere do termo de posse anexado na página 20. O próprio requerido, 

ao avaliar o servidor, com vistas à sua progressão funcional, emitiu o 

seguinte parecer: “O servidor avaliado no período de 30.4.2002 a 

30.4.2006 preencheu todos os requisitos pessoais que a lei exige para a 

sua promoção, logo, em 30/04/2006 deveria ser promovido de Guarda 

Municipal 3ª Classe para Guarda Municipal 2ª Classe. (...) O servidor 

avaliado no período de 30/04/2006 a 30/04/2010 preencheu todos os 

requisitos pessoais que a lei exige para a sua promoção, logo, em 

30/04/2010 deveria ser promovido de Guarda Municipal 2ª Classe para 

Supervisor da Guarda Municipal (página 22). Como se vê, apesar de o 

requerido reconhecer o direito do servidor à progressão funcional nas 

datas aprazadas acima, este só foi promovido da 3ª Classe para a 2ª 

Classe em 1.3.2013 (Portaria n. 42/2013), e da 2ª Classe para Supervisor 

em 1.5.2015 (Portaria n. 213/2015). Nesse contexto, é imperioso 

reconhecer o direito à progressão do servidor/requerente de Guarda 

Municipal de 2ª Classe para o cargo de Supervisor, a partir de 30.4.2010, 

e de Supervisor para Inspetor, a partir de 30.4.2014, nos moldes 

pleiteados, haja vista que, quando do ajuizamento desta ação, já preenchia 

os requisitos necessários, assim se inferindo da documentação trazida 

aos autos de que não sofreu a nenhuma penalidade, possui formação 

educacional em nível superior (Gestão em Segurança Pública). Por 

conseguinte, o servidor faz jus também à percepção das diferenças 

salariais decorrentes dessas progressões, mais precisamente de Guarda 

Municipal de 2ª Classe para o cargo de Supervisor, a partir de 30.4.2010, 

e de Supervisor para Inspetor, a partir de 30.4.2014, que deverá ser 

apurado em liquidação de sentença. Nesse sentido a jurisprudência: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – GUARDA MUNICIPAL – 

VÁRZEA GRANDE – ASCENSÃO FUNCIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS 

VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO – 

DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO ISOLAMENTO DOS 

ATOS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO. Se o direito à 

progressão decorre da Lei Municipal n. 2.163/2000, especificamente, do 

art. 20, § 2º, que autoriza a progressão automática, independentemente, 

de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe, 

que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo 

imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à 

elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, 

desde o adimplemento dos requisitos. Os honorários advocatícios devem 

ser fixados à luz do novo Código de Processo Civil já vigente na data da 

sentença, em razão da incidência do princípio tempus regit actum e da 

Teoria do Isolamento dos Atos Processuais. REEXAME NECESSÁRIO – 

SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – VÁRZEA GRANDE – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – PAGAMENTO DAS 

DIFERENÇAS SALARIAIS – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.O prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto n. 20.910/32, deve 

ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, 

em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for 

sua natureza. A Lei Municipal nº 2.163/2000, estabelece a ascensão 

funcional da Guarda Municipal de 3ª Classe para a imediatamente anterior 

se transcorrido o prazo de 8 (oito) anos sem a elevação na carreira, 

impondo somente a ausência de penalidade administrativa na atividade. Em 

razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à 

correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, a 

partir da data fixada na sentença. 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.” (TJMT – 
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a Apelação / Remessa Necessária 180566/2016, Des. Márcio Vidal, 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2018, DJe 10.4.2018) 

Assim, evidenciado o direito do requerente à ascensão funcional 

automática da 2ª Classe para o cargo de Supervisor, a partir de 30.4.2010, 

e de Supervisor para Inspetor, a partir de 30.4.2014, impõe-se o 

acolhimento do pleito, com a sua elevação funcional desde essa data, bem 

como a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais 

retroativas à data em que deveria ser ascendido, que deverão ser 

apuradas em liquidação de sentença. Respeitante à verba indenizatória do 

auxílio-fardamento, dispõe a Lei municipal nº 2.163, de 11 de abril de 2000, 

em seu art. 58 e §§ que: “Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento 

para o desempenho de suas funções regulamentares e nos termos da lei 

e regulamento específico. § 1º. Fardamento é a denominação que se dá ao 

uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e 

função, devendo ser distribuído conforme necessidade do serviço e 

respeitado o tempo de duração de seus componentes. § 2º. Os 

integrantes da Guarda Municipal farão jus ao fardamento novo e completo 

por ocasião de sua ascensão funcional. § 3º. Fará jus ainda a uma ajuda 

de custo no valor de 01 (um) vencimento base a título de indenização de 

uniforme, o guarda municipal, em todos os níveis, por ocasião da 

ascensão funcional ou quando completar 04 (quatro) anos no mesmo nível 

ou graduação funcional. Com efeito, o referido artigo assegura ao servidor 

uma ajuda de custo equivalente a um (1) vencimento base, a título de 

indenização por aquisição de uniforme, sempre que ascender 

funcionalmente ou completar quatro (4) anos no mesmo nível ou 

graduação. No caso dos autos, é incontroverso o fato de que o servidor 

permaneceu no mesmo nível funcional por mais de onze anos e que 

somente em 1.5.2013 foi ascendido para a Classe 2ª, depois de já haver 

completado o quesito tempo em relação ao primeiro período pretendido. Já 

em relação ao segundo período, levando-se em conta que o autor foi 

ascendido para o cargo de Supervisor em 2015, consoante se observa da 

documentação que instrui o pleito, é a partir desse momento que deverá 

ser considerado o seu direito à ajuda de custo do segundo período, 

devendo o valor ser calculado com base no salário base percebido à 

época, nos termos do § 3º, do art. 58, da Lei n. 2.163/2000. Diante de todo 

o exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Cobrança de Diferenças Salariais proposta por Franciswaldo 

Fonseca da Silva em face do Município Várzea Grande, a fim de condenar 

este a proceder a correta ascensão funcional do servidor, de Guarda 

Municipal 2ª Classe para o cargo de Supervisor, a partir de 30.4.2010, e 

de Supervisor para Inspetor, a partir de 30.4.2014, bem como ao 

pagamento das diferenças salariais correspondentes, a ser apurado em 

liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal Condeno-o 

ainda ao pagamento do auxílio fardamento, vencido em abril de 2010 e 

15.12.2015 (ascensão/Supervisor), nos termos do art. 58, § 3º, do 

Estatuto da Guarda Municipal, respeitada a prescrição quinquenal, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial) desde a data fixada na sentença, enquanto que os juros de 

mora 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 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. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001488-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EUZALICE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Dados do Processo: Processo: 1001488-91.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: FRANCISCA 

EUZALICE ALVES FERREIRA Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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 legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

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, 29 de junho de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005049-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERONALDO DA SILVA GUEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

Secretaria Municipal De Defesa Social de Várzea Grande (RÉU)

 

Vistos, ERONALDO DA SILVA GUEDES, qualificado nos autos, propôs 

“Ação Declaratória, com Pedido de Tutela Antecipada” em face da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito 

público interno, igualmente qualificada, porque, segundo alega, em 

21.9.2011 o requerido publicou o Edital de Concurso Público n. 

001/2011/PMVG/MT, para preenchimento de diversos cargos, dentre os 

quais, o de Guarda Municipal, para o qual foi aprovado, e que, todavia, em 

janeiro de 2017, entrou em vigor a Lei Municipal n. 4.166/2016, que 

ilegalmente o rebaixou para a classe inicial nível I, mesmo permanecendo o 

cargo de Guarda Municipal 3ª Classe. Argumenta que, de acordo com a 

nova lei, só depois do decurso do prazo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses 

é que retornará ao cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, em flagrante 

prejuízo, já que o cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, nível II, para o qual 

deveria ter sido enquadrado, oferece salário de R$ 2.652,54 (dois mil, 

seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), 

superior, portanto, ao que vem recebendo atualmente de R$ 2.069,53 (dois 

mil e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), numa diferença 

a menor de R$ 583,01 (quinhentos e oitenta e três reais e um centavo). 

Nesse contexto, sustenta que ao serem estipulados novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional o requerente deverá percorrer novo 

período de tempo para que possa novamente alcançar a classe de Guarda 

Municipal, 3ª Classe, nível II. Assim, requereu, a título de tutela de urgência, 

o seu imediato reenquadramento para o cargo de Guarda Municipal 3ª 

Classe, nível II, bem como a condenação do requerido ao pagamento da 

quantia de R$ 4.081,07 (quatro mil e oitenta e um reais e sete centavos) a 

título de danos materiais, que correspondem à diferença salarial recebida 

a menor. Juntou documentos. Em contestação, o requerido afirma que a 

partir de janeiro de 2017 entraram em vigor as Leis Complementares 

Municipais ns. 4.166/2016 e 4.167/2016 estabelecendo um novo regime 

jurídico aos servidores da Guarda Municipal, com nova progressão na 

carreira, escalonadas em novas classes e níveis, preservando a 

irredutibilidade dos vencimentos garantida no art. 37, XV, da CF, 

enfatizando que em dezembro de 2016, antes do enquadramento, o 

requerente percebia R$. 2.069,53 (dois mil, sessenta e nove reais e 

cinquenta e três centavos) e, em fevereiro de 2017, após o 

enquadramento, o requerente passou a receber o subsídio de R$ 2.100,00 

(dois mil e cem reais), não havendo, assim, que se falar em perda salarial. 

Requer, por isso, a improcedência total do pleito. Junta documentos. Em 

impugnação o autor rechaça toda a matéria sustentada pelo réu e reitera 

todos os pedidos expostos na inicial, pleiteando a total procedência do 

pedido. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assinale-se que a 

questão a ser enfrentada nesta ação reside na aferição do apontado 

direito do requerente de obter seu enquadramento no cargo de Guarda 

Municipal 3ª Classe, nível II, no valor de R$ 2.662,54 (dois mil, seiscentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), tal qual previsto na 

Tabela do Anexo II, da nova Lei Municipal nº 4.166/2016. Segundo se 

observa dos documentos que instruem o pleito e que não foram 

contrariados pela autoridade coatora, o requerente ingressou no quadro 
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de servidores da Secretaria da Guarda Municipal em 3 de abril de 2014 

(Guarda Municipal 3ª Classe – vida funcional – pág. 127) e, por força da 

Lei n. 2.163/2000 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), que 

rege a estrutura de carreira, regime jurídico, progressão de carreira e 

ascensão funcional, foi enquadrado na Classe Inicial, Nível I (Ato n, 

001/CAESEGMVG/2016 – página 142). Contudo, com a edição da Lei 

Complementar n. 4.166/2016, que insere e altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, 

atribuições e competência da Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e 

dá outras providências, foi reestruturada a Guarda Municipal, 

estabelecendo um novo regime jurídico com novas classes e níveis, 

enquadrando, assim, o requerente, como Guarda Municipal Classe Inicial, 

Nível I, com o subsídio mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), de 

acordo com o Anexo II da referida lei. A nova Lei n. 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 1.1.2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o art. 

4º-C na Lei Complementar Municipal n. 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 

Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I. Com base nessa lei o requerente, por 

ter ingressado no serviço público municipal em 3.4.2014, foi enquadrado 

como Guarda Municipal, na Classe Inicial, Nível I, já que contava com 

quase 3 anos de serviços prestados à Administração Pública quando da 

entrada em vigor da nova lei (1.1.2017). Assim, de acordo com o Anexo, II, 

da referida lei (4.166/2016), com o novo enquadramento, o requerente 

passou a auferir mensalmente, a título de remuneração, a quantia de R$ 

2.100,00 (dois mil e cem reais, superior, portanto, ao último salário 

percebido por este em dezembro de 2016, de R$ 2.069,53 (dois mil e 

sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos – holerite página 116). 

Pode-se afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido do 

requerente, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, 

vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior 

ao que vinha auferindo como guarda municipal 3ª Classe e, além do mais, 

observou as mesmas exigências da lei anterior, quais sejam, a data da 

posse, o tempo de efetivo serviço e o grau de escolaridade. Ademais, 

cumpre salientar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos 

é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui 

direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de 

vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal. A 

jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não 

possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública 

modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a 

irredutibilidade dos vencimentos. A título ilustrativo, transcrevo abaixo os 

seguintes arestos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 

REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. (...). 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela 

Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime 

jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova 

pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15 - 

destaquei). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO 

INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 2.157/00. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 

PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. [...]. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

563.708/MS, reconheceu a repercussão geral da matéria, dispondo que 

não há direito adquirido em relação a regime jurídico, devendo ser 

assegurada, no entanto, a irredutibilidade de vencimentos. 3. [...].. (AgRg 

no RE no AgRg no RMS 46.276/MS, Relatora Fl. 5 de 7 TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL APELAÇÃO Nº 47825/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA 

CAPITAL Min. Laurita Vaz, DJe 16/10/2015). (Destaquei). DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVOREGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA. REESTRUTURAÇÃO. 

GRATIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma 

vez respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não 

tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Ausência de 

argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF – RE 628177 AgR, Rel. Min. 

Roberto Barroso, DJe 17/12/2015 - destaquei). Nessa mesma linha de 

entendimento vem pautando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – 

REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO 

A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS 

CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – 

IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – 

INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Fundada a pretensão do 

servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como 

determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento 

dos consectários. Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela 

possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das 

carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a 

regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 

(TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016 - destaquei). Como se vê, 

pode a Administração Pública Municipal alterar os padrões de vencimento 

de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, 

desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do 

princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em 
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tela, conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou 

diminuição na remuneração percebida pelo requerente na função exercida 

à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da 

remuneração do servidor, não havendo, desse modo, que se falar em 

ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de 

prova de prejuízo, impõe-se a improcedência do pleito. Diante do exposto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados nesta Ação Declaratória 

proposta por Eronaldo da Silva Guedes em face do Município de Várzea 

Grande, declarando, assim, extinto o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente 

ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desenvolvido pelo profissional e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade 

deferida. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. 

I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMEIRE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. EDMEIRE ALVES DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 1.7.2003, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, 

conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos. Relata estar atualmente enquadrada no nível 5, classe B, 

percebendo salário base no valor de R$ 1.448,37 (um mil, quatrocentos e 

quarenta e oito reais e trinta e sete centavos) e, que, todavia, de acordo 

com a Lei Complementar n. 3.797/2012 combinado com a Lei Complementar 

n. 4.093/2015, deveria ter sido enquadrada no nível 5, classe C, com 

efeitos financeiros a partir de outubro de 2015, com salário de R$ 2.027,71 

(dois mil, vinte e sete reais e setenta e um centavos), conforme 

requerimento administrativo e diploma de conclusão de curso superior. 

Pede, pois, a procedência do pleito, a fim de que seja enquadrada no nível 

5, classe C, com efeitos a partir de outubro de 2015, com a condenação 

do réu ao pagamento das diferenças salariais correspondentes. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Em contestação, o réu alega que a 

autora só concluiu curso de pós-graduação em 27.1.2016, de modo que 

não faz jus ao acolhimento ao enquadramento a partir de outubro de 2015, 

como pleiteado, enfatizando que recomposição salarial concedida através 

da Lei n. 4.093/2015 deveria ser realizada em duas etapas, conforme art. 

1º, ou seja, de 9.00% em agosto de 2015 e de 4,66% em janeiro de 2016, 

de modo que a o pedido não deve prosperar. É o relatório. Decido. O 

presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa 

nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de ser 

elevada para a classe B – nível 5, no cargo de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Elementar – Perfil Merendeira, nos termos 

previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e Lei n. 4.093/2015. De 

acordo com a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e 

Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, 

depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional 

profissional da educação dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - 

A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível 

para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional 

comprovada, observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo único – 

Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. 

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. 

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de 

fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, 

prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a 

viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal 

de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes 

são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – formação em ensino 

médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; 

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado. e) IV 

– Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em 

extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) Classe B – 

formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau superior; d) 

Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização. 

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de 

acordo com o estabelecido nos referidos artigos, cabendo salientar que, 

de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 3.797/2012 “decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 
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promoção dar-se automaticamente.” Todavia, essa não é a realidade dos 

autos, uma vez que a autora não recebe progressão desde 2011, a 

despeito da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator 

tempo de serviço, além da qualificação profissional, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial, na qual se verifica que a 

autora ingressou no serviço público em 1.7.2003 e concluiu curso superior 

em 2.7.2015, segundo demonstra a “Vida Funcional” e o Certificado Ids. 

11417236 e 11417335. Considerando a data de ingresso da autora na 

administração pública, por já contar com mais de 14 anos de serviço 

quando da distribuição da ação, ela já fazia jus ao enquadramento na 

classe C desde 2.7.2015, quando concluiu o curso de Licenciatura em 

Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil, nos termos da Lei 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. 

Quanto à alegação do réu de que a recomposição salarial concedida 

através da Lei n. 4.093/2015 deveria ser realizada em duas etapas, 

afastando, assim, o direito da autora ao colhimento do pleito, cabe 

esclarecer que a referida lei não se refere ao enquadramento pretendido, 

mas ao reajuste salarial de 13,66% concedido aos profissionais da 

educação, que deveria ser pago ao servidores em 9% no mês de agosto 

de 2015 e em 4,66% em janeiro de 2016, o que implica perda salarial à 

servidora, uma vez que esse percentual certamente dever ter sido 

calculado com base no salário do cargo, conforme enquadramento à 

época (classe B). Assim, às diferenças salariais a serem pagas à 

servidora deverá incidir o referido reajuste, de acordo com a classe C. 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, 

a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo 

a servidora Edmeire Alves da Silva para a classe C – nível 5, a partir de 

outubro de 2015, conforme pleiteado na inicial, sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e 

seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais concedidos desde então, 

declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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, intime-se a parte autora para executar a sentença. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000788-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAUNA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002229-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. EDNA MARIA SANTIAGO MARTINS, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação Ordinária de Enquadramento Cumulada 

com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande e estar lotada na 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, desde 18.10.2012, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional 

Nível Elementar – Perfil Merendeira, conforme termos do histórico funcional 

e demais documentos juntados aos autos. Esclarece que a partir de 

fevereiro de 2013 a política salarial e o plano de carreira do Magistério 

Público Municipal passaram a ser regidos pela Lei n. 3.797/2012, com 

redação dada pela Lei n. 4.007/2014 e, desse modo, por ser membro do 

plano de carreira correspondente, faz jus ao enquadramento no nível 2, 

classe A, vez que preencheu os requisitos necessários à promoção, nos 

termos dos arts. 19 e 23, da Lei n. 3.797/2012. Diz que por não ter sido 

promovida corretamente seus vencimentos vêm sendo pagos em valor 

inferior ao que seria devido, ocasionando prejuízos financeiros. Pede, 

pois, a procedência da ação, a fim de que o réu seja condenado a realizar 

o seu enquadramento, com o pagamento das diferenças e seus reflexos, 

incluindo os coeficientes específicos da promoção, de acordo com o nível 

2, classe B, do cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, 

acrescido de juros legais. Pugna, ainda, pela condenação do réu ao 

pagamento dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, além 

das custas e despesas processuais. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Intimado, o Município de Várzea Grande não contestou o 

pleito (Id. 4490638). É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, 

impõe-se anotar que, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, deverá ser declarado revel por ausência de 

contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal e, por 

consequência, versando a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, 

CPC), não se aplica aqui o art. 344 do CPC. No tocante ao mérito, como se 

observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de ser 

elevada para nível 2, classe B, no cargo de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Elementar – Perfil Merendeira, nos termos 

previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. De 

acordo com a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e 

Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, 

depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional 

profissional da educação dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - 

A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível 

para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional 

comprovada, observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo único – 

Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As classes de 
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promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. 

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. 

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de 

fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, 

prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a 

viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal 

de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes 

são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – formação em ensino 

médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; 

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado. e) IV 

– Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em 

extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) Classe B – 

formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau superior; d) 

Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização. 

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de 

acordo com o estabelecido nos referidos artigos, cabendo salientar que, 

de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 3.797/2012 “decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente.” Todavia, essa não é a realidade dos 

autos, uma vez que a promoção ainda não foi efetuada, a despeito da 

clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de 

serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial, na qual 

se verifica que a autora ingressou no serviço público em 18.10.2012 e 

nunca foi enquadrada, segundo demonstra a “Vida Funcional” Id. 1980099. 

Ora, se a admissão da autora se deu em 18.10.2012, considerado o 

interstício de 3 (três) anos, ela deveria ter sido elevada para o nível II em 

18.10.2015, nos termos da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 3.797/2012. De igual modo, restou comprovado nos 

autos, por meio do certificado Id. 1980165, que autora concluiu 

Bacharelado em Serviço Social em 7.11.2013, fazendo, portanto, jus à 

elevação para a classe B, nos moldes acima. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de ordenar que o 

requerido proceda ao enquadramento, promovendo a servidora Edna 

Maria Santiago Martins para o Nível II, Classe B, a partir de 18.10.2015, 

sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 

e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

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, intime-se a parte autora para executar a sentença. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006191-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS SANTANA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal De Defesa Social de Várzea Grande (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Autos n. 1006191-65.2017.8.11.0002 Ação Declaratória Requerente: 

Jarbas Santana de Amorim Requerido: Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande Vistos... JARBAS SANTANA DE AMORIM, qualificado nos autos, 

propôs “Ação Declaratória, com Pedido de Tutela Antecipada” em face da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito 

público interno, igualmente qualificada, porque, segundo alega, em 

21.9.2011 o requerido publicou o Edital de Concurso Público n. 

001/2011/PMVG/MT, para preenchimento de diversos cargos, dentre os 

quais o de Guarda Municipal, para o qual foi aprovado e que, todavia, em 

janeiro de 2017, entrou em vigor a Lei Municipal n. 4.166/2016, que 

ilegalmente o rebaixou para a classe inicial nível I, mesmo permanecendo o 

cargo de Guarda Municipal 3ª Classe. Argumenta que, de acordo com a 

nova lei, só depois do decurso do prazo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses 

é que retornará ao cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, em flagrante 

prejuízo, já que o cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, nível II, para o qual 

deveria ter sido enquadrado, oferece salário de R$ 2.652,54 (dois mil, 

seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), 

superior, portanto, ao que vem recebendo atualmente de R$ 2.069,53 (dois 

mil e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), numa diferença 

a menor de R$ 583,01 (quinhentos e oitenta e três reais e um centavo). 

Nesse contexto, sustenta que ao serem estipulados novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional o requerente deverá percorrer novo 

período de tempo para que possa novamente alcançar a classe de Guarda 

Municipal, 3ª Classe, nível II. Assim, requereu, a título de tutela de urgência, 

o seu imediato reenquadramento para o cargo de Guarda Municipal 3ª 

Classe, nível II, bem como a condenação do requerido ao pagamento da 

quantia de R$ 4.664,08 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e 

oito centavos) centavos) a título de danos materiais, que correspondem à 

diferença salarial recebida a menor. Juntou documentos. Em contestação, 

o requerido afirma que a partir de janeiro de 2017 entraram em vigor as 

Leis Complementares Municipais n. 4.166/2016 e 4.167/2016 

estabelecendo um novo regime jurídico aos servidores da Guarda 

Municipal, com nova progressão na carreira, escalonadas em novas 

classes e níveis, preservando a irredutibilidade dos vencimentos garantida 

no art. 37, XV, da CF, enfatizando que em dezembro de 2016, antes do 

enquadramento, o requerente percebia R$. 2.069,53 (dois mil, sessenta e 
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nove reais e cinquenta e três centavos) e, em fevereiro de 2017, após o 

enquadramento, o requerente passou a receber o subsídio de R$ 2.100,00 

(dois mil e cem reais), não havendo, assim, que se falar em perda salarial. 

Requer, por isso, a improcedência total do pleito. Junta documentos. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assinale-se que a questão a ser 

enfrentada nesta ação reside na aferição do apontado direito do 

requerente de obter seu enquadramento no cargo de Guarda Municipal 3ª 

Classe, nível II, no valor de R$ 2.662,54 (dois mil, seiscentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta e quatro centavos), tal qual previsto na Tabela do 

Anexo II, da nova Lei Municipal nº 4.166/2016. Segundo se observa dos 

documentos que instruem o pleito e que não foram contrariados pela 

autoridade coatora, o requerente ingressou no quadro de servidores da 

Secretaria da Guarda Municipal em 3 de abril de 2014 (Guarda Municipal 3ª 

Classe – termo de posse – ID 6721759) e, por força da Lei n. 2.163/2000 

(Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), que rege a estrutura de 

carreira, regime jurídico, progressão de carreira e ascensão funcional, foi 

enquadrado na Classe Inicial, Nível I (Ato n, 001/CAESEGMVG/2016 – 

página 72). Contudo, com a edição da Lei Complementar n. 4.166/2016, 

que insere e altera dispositivos da Lei Complementar n. 2.142/2000, que 

dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da 

Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras providências, foi 

reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um novo regime jurídico 

com novas classes e níveis, enquadrando, assim, o requerente, como 

Guarda Municipal Classe Inicial, Nível I, com o subsídio mensal de R$ 

2.100,00 (dois mil e cem reais), de acordo com o Anexo II da referida lei. A 

nova Lei n. 4.166/2016, que entrou em vigor em 1.1.2017, assim está 

normatizada: “Art. 7º. Inclui o art. 4º-C na Lei Complementar Municipal n. 

2.142/2000 com a seguinte redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais 

admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando 

esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de 

acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal e grau de escolaridade exigido par a Classe a que fizer jus, em 

conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do 

artigo 5º desta Lei Complementar, na seguinte ordem: I. O servidor 

empossado em 1 de junho do ano de 2000 (dois mil) ocupará efetivamente 

o Cargo Único de guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas 

seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª Classe, nível I – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; c. Guarda Municipal 1ª 

Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; II. O servidor empossado em 30 de abril de 2002 

(dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal 

e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda 

Municipal 3ª Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. 

Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) 

anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe 

nível II – cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; III. Os 

servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão 

efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I. Com 

base nessa lei o requerente, por ter ingressado no serviço público 

municipal em 3.4.2014, foi enquadrado como Guarda Municipal, na Classe 

Inicial, Nível I, já que contava com quase 3 anos de serviços prestados à 

Administração Pública quando da entrada em vigor da nova lei (1.1.2017). 

Assim, de acordo com o Anexo, II, da referida lei (4.166/2016), com o novo 

enquadramento, o requerente passou a auferir mensalmente, a título de 

remuneração, a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais, superior, 

portanto, ao último salário percebido por este em janeiro de 2017, de R$ 

2.069,53 (dois mil e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos – 

holerite página 217). Pode-se afirmar, então, que a nova lei não violou 

direito adquirido do requerente, tampouco reduziu seu salário, como 

sustentado. Ao contrário, vê-se do exposto que, apesar de a nova lei 

estipular novos interstícios de tempo para a ascensão funcional, 

garantiu-lhe salário até mesmo superior ao que vinha auferindo como 

guarda municipal 3ª Classe e, além do mais, observou as mesmas 

exigências da lei anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de 

efetivo serviço e o grau de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a 

reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da 

Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a 

regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos 

do art. 37, XV, da Constituição Federal. A jurisprudência tem 

compreendido que, em razão de o servidor público não possuir direito 

adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública modificar o 

escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos 

vencimentos. A título ilustrativo, transcrevo abaixo os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, 

PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE REENQUADRAMENTO. 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte 

possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público 

direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou 

de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na 

composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, 

reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o 

subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em 

respeito ao principio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso 

porque a relação havida entre o servidor e a Administração é de natureza 

estatuária (de Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, 

como bem pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram 

prejuízos com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos 

instituída pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve 

decréscimo remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas 

e incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. (...). 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela 

Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime 

jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova 

pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15 - 

destaquei). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO 

INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 2.157/00. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 

PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. [...]. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

563.708/MS, reconheceu a repercussão geral da matéria, dispondo que 

não há direito adquirido em relação a regime jurídico, devendo ser 

assegurada, no entanto, a irredutibilidade de vencimentos. 3. [...].. (AgRg 

no RE no AgRg no RMS 46.276/MS, Relatora Fl. 5 de 7 TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL APELAÇÃO Nº 47825/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA 

CAPITAL Min. Laurita Vaz, DJe 16/10/2015). (Destaquei). DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVOREGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA. REESTRUTURAÇÃO. 

GRATIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma 

vez respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não 

tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Ausência de 

argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF – RE 628177 AgR, Rel. Min. 

Roberto Barroso, DJe 17/12/2015 - destaquei). Nessa mesma linha de 

entendimento vem pautando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – 

REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO 

A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS 

CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – 

IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – 
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INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Fundada a pretensão do 

servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como 

determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento 

dos consectários. Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela 

possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das 

carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a 

regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 

(TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016 - destaquei). Como se vê, 

pode a Administração Pública Municipal alterar os padrões de vencimento 

de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, 

desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do 

princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em 

tela, conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou 

diminuição na remuneração percebida pelo requerente na função exercida 

à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da 

remuneração do servidor, não havendo, desse modo, que se falar em 

ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de 

prova de prejuízo, impõe-se a improcedência do pleito. Diante do exposto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados nesta Ação Declaratória 

proposta por Jarbas Santana de Amorim em face do Município de Várzea 

Grande, declarando, assim, extinto o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente 

ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desenvolvido pelo profissional e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade 

deferida. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. 

I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003820-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DOS SANTOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Dados do Processo: Processo: 1003820-31.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: MARIA LUZIA DOS 

SANTOS MORAIS Requerido: REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA 

SENHORA DO LIVRAMENTO 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 legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

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, 29 de junho de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005299-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY SANTANA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos 

cópia da ficha funcional atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, 

CPC). Decorrido esse prazo, conclusos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39042 Nr: 4520-83.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NHOCA DIST. DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARINO RODRIGUES DE 

ARRUDA - OAB:1754/MT, GYAN CARLO DE ARRUDA - OAB:4368

 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$ 519,21, 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.: 238941 Nr: 347-98.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.L.LENOS, AMELIA LIMA LENOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENS PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA LUZ BOZ - 

OAB:80034

 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): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 324961 Nr: 21351-89.2013.811.0002

 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: WAGNER CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO - 

OAB:OAB/MT- 7374, LUIZ CORRÊA DE MELLO NETO - OAB:11.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 371531 Nr: 20599-83.2014.811.0002

 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: KEILA ASSIS DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PATRÍCIA JAQUELINE, EUNICE DA SILVA ARAÚJO, ADELIS LUIZA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT, NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - 

OAB:15541/O, RAUL COELHO CURVO - OAB:11732/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte requerida Adelis Luiza da Silva para, no 

prazo de cinco dias, apresente seus memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 296613 Nr: 16965-50.2012.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACLIDES OLEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze 

dias, manifestar sobre a impugnação tempestivamente protocolada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 266401 Nr: 7085-68.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze 

dias, manifestar sobre a impugnação tempestivamente protocolada.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002449-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODARIO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002449-95.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ODARIO BATISTA DA SILVA 

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, 17 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002859-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCASSIA LEANDRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO OAB - MT23035/O 

(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: 

1002859-56.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOCASSIA LEANDRA DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 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. Int. VÁRZEA GRANDE, 17 de maio 

de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002985-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JESUS DE SOUZA PORCIUNCULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (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: 

1002985-09.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO JESUS DE SOUZA 

PORCIUNCULA 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, 18 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003404-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003404-29.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CLARA MARIA RAMOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

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, 18 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003409-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIL DE ALMEIDA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003409-51.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ARENIL DE ALMEIDA 

MONTEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO 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, 

18 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003781-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON SEBASTIAO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003781-97.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JONILSON SEBASTIAO 

MEDEIROS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO 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, 

18 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004940-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CORREA DIAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Requerente, para no prazo legal, recolher valor referente à 

diligência do Senhor Oficial de Justiça no a ser realizado com acesso ao 

link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, com emissão de pagamento da 

guia de depósito para comprovação nos autos. Informo que estes autos 

permanecerão aguardando a comprovação do depósito para devido 

cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004926-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRENIZE FATIMA MARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (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 DECISÃO Processo: 

1004926-91.2018.8.11.0002. AUTOR: ANDRENIZE FATIMA MARIO RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Diante de um vasto rol de 

documentos, da necessidade de um expert para análise das contas, bem 

como das consequências que advirão de uma decisão favorável, seria, de 

todo, imprudente por parte deste magistrado a concessão da medida 

pretendida, neste momento processual. Assim, pelo exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE LIMINAR pleiteado pela Parte Requerente. O Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 29 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005329-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN LUIS DAPPER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005329-60.2018.8.11.0002. AUTOR: JONATHAN LUIS DAPPER RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 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, 29 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005410-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005398-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA APARECIDA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008840-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008840-03.2017.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO DOS SANTOS 

LUZ REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Trata-se de “Ação de Prestação Continuada (Benefício de 

Amparo Assistencial), c/c Tutela Provisória de Urgência” movida por 

FRANCISCO DOS SANTOS LUZ em face do INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social, ante o indeferimento do benefício pleiteado na via 

administrativa. Com a inicial juntou documentos de f. 27/56. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, tendo em vista que nos termos do art. 4º 

da Lei 1.060/50, “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita formulado. No presente caso, os 

documentos que acompanham a peça inaugural, não apresentam 

informações específicas sobre a alegada incapacidade laboral ou para a 

vida independente, na forma e para os fins colimados na lei que rege a 

matéria, de modo a consubstanciar o Juízo nesta fase de cognição 

sumária. A inexistência nos autos de prova inequívoca capaz de ensejar 

suporte para a concessão da tutela antecipada, nos termos dos requisitos 

elencados na Lei que rege o benefício pleiteado, remete à necessária 

instrução processual, oportunidade para realização de perícia médica e 

estudo psicossocial do Autor. Assim, ante a ausência de provas nos 

autos na forma e para os fins colimados na Lei que rege a espécie, 

torna-se imprescindível a produção de provas complementares (perícias 

médica e sócioeconômica), oportunidade que comprovada à pretensão do 

Autor, a concessão do benefício poderá ser alcançada sintomaticamente. 

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, 

tendo em vista que nesta fase sumária ainda não estão evidenciados, de 

plano, os requisitos autorizadores da medida pleiteada (art. 300/NCPC), 

sobretudo os requisitos específicos exigidos pela lei para a concessão do 

benefício assistencial (art. 20 da Lei n. 8.742/93). Cite-se na forma 

requerida, com as observâncias e advertências legais. Objetivando dar 

maior celeridade ao feito, e tendo em vista a dificuldade encontrada nos 
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processos para a realização do estudo social, determino, desde já, a 

intimação da Assistente Social e Psicóloga para marcar data para a 

realização do estudo sócio econômico, num prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias. Após o relatório psicossocial, intimem-se, imediatamente, as partes 

para indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos (inerente ao 

estudo sócio econômico) no prazo legal (art. 465, § 1º, II e III do Novo 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem indicação de assistente técnico, 

certifique-se e intimem-se a Assistente Social e Psicóloga para 

apresentarem o laudo em cartório, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data agendada do estudo psicossocial, respondendo 

aos quesitos formulados pelas partes. As partes serão intimadas, para 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 

1º do Novo CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004709-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (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: 

1004709-48.2018.8.11.0002. AUTOR: MARIA APARECIDA REZENDE RÉU: 

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos, etc. Trata-se 

de “Ação de Prestação Continuada (Benefício de Amparo Assistencial), 

c/c Tutela Provisória de Urgência” movida por MARIA APARECIDA 

REZENDE em face do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, ante 

o indeferimento do benefício pleiteado na via administrativa. Com a inicial 

juntou documentos de f. 27/56. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Inicialmente, tendo em vista que nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50, “a 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial”, defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita formulado. No presente caso, os documentos que 

acompanham a peça inaugural, não apresentam informações específicas 

sobre a alegada incapacidade laboral ou para a vida independente, na 

forma e para os fins colimados na lei que rege a matéria, de modo a 

consubstanciar o Juízo nesta fase de cognição sumária. A inexistência 

nos autos de prova inequívoca capaz de ensejar suporte para a 

concessão da tutela antecipada, nos termos dos requisitos elencados na 

Lei que rege o benefício pleiteado, remete à necessária instrução 

processual, oportunidade para realização de perícia médica e estudo 

psicossocial do Autor. Assim, ante a ausência de provas nos autos na 

forma e para os fins colimados na Lei que rege a espécie, torna-se 

imprescindível a produção de provas complementares (perícias médica e 

sócioeconômica), oportunidade que comprovada à pretensão do Autor, a 

concessão do benefício poderá ser alcançada sintomaticamente. Ante ao 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em 

vista que nesta fase sumária ainda não estão evidenciados, de plano, os 

requisitos autorizadores da medida pleiteada (art. 300/CPC), sobretudo os 

requisitos específicos exigidos pela lei para a concessão do benefício 

assistencial (art. 20 da Lei n. 8.742/93). Cite-se na forma requerida, com 

as observâncias e advertências legais. Objetivando dar maior celeridade 

ao feito, e tendo em vista a dificuldade encontrada nos processos para a 

realização do estudo social, determino, desde já, a intimação da 

Assistente Social e Psicóloga para marcar data para a realização do 

estudo sócio econômico, num prazo mínimo de 30 (trinta) dias. Após o 

relatório psicossocial, intimem-se, imediatamente, as partes para indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos (inerente ao estudo sócio 

econômico) no prazo legal (art. 465, § 1º, II e III do Novo CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem indicação de assistente técnico, certifique-se e 

intimem-se a Assistente Social e Psicóloga para apresentarem o laudo em 

cartório, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

agendada do estudo psicossocial, respondendo aos quesitos formulados 

pelas partes. As partes serão intimadas, para querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º do Novo CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 28 de junho de 

2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005079-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSA COLAR GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005079-27.2018.8.11.0002. AUTOR: ANTONIA ROSA COLAR GARCIA 

RÉU: MUNICIPIO DE VARZEA 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, 28 de junho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004685-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE CARVALHO CORREA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Acolho a retificação de ID n.º13665799. Cumpra-se despacho 

de ID n.º13619039. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001246-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

JANA BORGES VENARUSSO OAB - MT19933/O (ADVOGADO)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Manifeste-se a parte autora, requerendo o que de direito, no 

prazo legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002595-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE SANTANA DA SILVA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Sobre a contestação, manifeste-se a parte autora, no prazo 

legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003789-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA PRADO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003789-74.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JULIETA PRADO DE MORAIS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 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, 18 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003507-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMARIA RITA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003507-36.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOCIMARIA RITA DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 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, 18 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002137-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Requerente, para no prazo legal, recolher valor referente à 

diligência do Senhor Oficial de Justiça no a ser realizado com acesso ao 

link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, com emissão de pagamento da 

guia de depósito para comprovação nos autos. Informo que estes autos 

permanecerão aguardando a comprovação do depósito para devido 

cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004152-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEIA LUFT OAB - MT14512/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004152-61.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE 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, 22 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004170-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004170-82.2018.8.11.0002. REQUERENTE: FABIO FERREIRA SANTANA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 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, 23 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003415-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DA SILVA SANTANA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003415-58.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ANDREA DA SILVA 

SANTANA ALMEIDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO 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, 

23 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004168-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004168-15.2018.8.11.0002. REQUERENTE: FABIO FERREIRA SANTANA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 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, 23 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003839-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATHEA JACKELINE SILVA DUARTE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003839-03.2018.8.11.0002. REQUERENTE: KATHEA JACKELINE SILVA 

DUARTE MORAIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o 
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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, 

23 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003294-30.2018.8.11.0002

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003294-30.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELI DOMINGAS DE 

PINHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

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, 23 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003284-83.2018.8.11.0002

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003284-83.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARINEI DE CAMPOS 

CURADO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

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, 23 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003326-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MARIA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003326-35.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BERENICE MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 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, 23 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004012-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos,etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004281-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMOM SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004281-66.2018.8.11.0002. REQUERENTE: AMOM SILVA SOUSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 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, 4 de junho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004239-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINETE ROSA LEITE FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004239-17.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JUCINETE ROSA LEITE 

FERRAZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

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, 8 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004288-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMOM SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004288-58.2018.8.11.0002. REQUERENTE: AMOM SILVA SOUSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 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, 8 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004361-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004361-30.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BRUNO JOSE ASSUNCAO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

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, 8 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 228460 Nr: 8612-26.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RELEN APARECIDA BERTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dias Correa - 

OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o advogado do autor para 

apresentar os dados bancários, tendo em vista que os honorários 

encontra-se depositado na conta única conforme extrato fl. 219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262729 Nr: 1450-09.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RUFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 316971 Nr: 13336-34.2013.811.0002

 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: GENI ALVES DE PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 373777 Nr: 22132-77.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFRAZIA VAZ DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 456999 Nr: 14984-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MAIKE RATIS DE FREITAS SALES, 

RONIELSON ALMEIDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085

 Intimar Doutor Jairo Souza da Silva OAB/MT 16.085, defensor de 

Ronielson Almeida de Jesus, para que tome conhecimento da sentença de 

pronuncia a seguir transcrita: Vistos etc... Feitas essas considerações, 

pois presentes os requisitos mínimos para a admissão da imputação 

constante da denúncia, para que se submetam a julgamento pelo E. 

Tribunal do Júri, desta Comarca, com fundamento no art. 413, do CPP 

PRONUNCIO LUIZ MAIKE RATIS DE FREITAS SALES e RONIELSON 

ALMEIDA DE JESUS, qual. nos autos, como incursos nas sanções dos 

arts. 121, § 2º, I e IV, c.c. 14, II, (em relação a vítima Thadeu Bruno) e art. 

121, § 2º, I, III e IV, (em relação a vítima Thulyo Everton), na forma do art. 

29, todos do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 497394 Nr: 12395-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILSON REGINALDO SANTOS, ANDERSON 

FIGUEIREDO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21.274, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 Intimar Doutor Lauro Gonçalo da Costa OAB/MT 15.306 e Doutor Fabricio 

Costa Teixeira de Oliveira OAB/MT 21.274, defensores Renilson Reginaldo 

Santos, para que tome conhecimento da sentença de pronuncia a seguir 

transcrita: Vistos etc... Feitas essas considerações, pois presentes os 

requisitos mínimos para a admissão da imputação constante da denúncia, 

PRONUNCIO os acusados ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES e RENILSON 

REGINALDO SANTOS, qual. nos autos, com fundamento no art. 413, do 

CPP, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c.c. 14, II; art. 

148, caput (duas vezes) do Código Penal e art. 14, caput, da Lei 

10.826/2003, para que se submetam a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, 

desta Comarca.Os acusados aguardarão o julgamento e eventuais 

recursos presos, conforme fundamentos já apontados no decreto anterior 
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(pp. 65/66 – apenso Id. 494488) e decisão que indeferiu a revogação da 

custódia preventiva (p. 112 – apenso Id. 494488).Renova-se agora na 

pronúncia a necessidade de garantir a ordem pública, sendo obviamente 

necessário que o Estado barre reiteração criminosa, ao lado da 

necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, especialmente ao 

considerarmos que o acusado Renilson responde a Medida Protetiva na 

Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

nesta Comarca tendo Gislaine como vítima (Id. 480743) e o acusado 

Anderson responde a processo na comarca de Porto dos Gaúchos (Id. 

27043), devendo ainda se resguardar a realização do julgamento pelo 

Tribunal do Júri e sua instrução sem influências, como forma também de 

garantia da instrução criminal.P. R. I.Várzea Grande, 9 de abril de 2018.

 Juiz OTÁVIO PEIXOTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 395389 Nr: 8679-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON TACEO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:OAB/MT15.046

 Nos termos da Portaria nº. 01/2007 e ao Provimento 56/2007, no artigo 

1º., procedo o impulsionamento destes autos para encaminhá-lo para 

expedir intimação para Doutor Yuri Nadf Borges OAB/MT15.406, para que 

tomem ciência dos documentos acostados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 369735 Nr: 19234-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECIO RAMOS RODRIGUES, WANDERSON DE 

PAULA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520

 Intimar o advogado Francisco Anis Faiad (OAB/MT 3520), defensor do 

acusado Lecio Ramos Rodrigues, para comparecer à audiência 

designada, conforme decisão de fls. 312, cujo teor é o seguinte: "Vistos. 

Lécio Ramos Rodrigues e Wanderson de Paula Rodrigues, por seus 

defensores, apresentam respostas à acusação. Na resposta à acusação 

(pp. 221/230), a defesa de Lécio alega a inépcia da denúncia pela 

ausência de individualização da conduta do denunciado e, 

subsidiariamente quer a absolvição sumaria aduzindo negativa de autoria. 

È a síntese. DECIDO. Analisando detidamente os autos, observo que a 

denúncia foi recebida às pp. 189/190, sendo verificada a presença dos 

requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.

 Quanto ao mérito, sustentado pela defesa de Lécio, é uma tese a ser 

discutida ao fim da instrução criminal, uma vez que há lastro indiciário 

suficiente contra o acusado nas oitivas e demais elementos do inquérito 

policial. Assim, não se verifica: existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente; que o fato narrado evidentemente não constitui 

crime ou extinta a punibilidade do agente. Designo AIJ para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 14h00min, com o cumprimento do art. 411, § 8º, do 

CPP, com oitiva de todas as testemunhas presentes, independente da 

suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem 

estabelecida no caput do referido artigo. Por fim, requisite os 

antecedentes da vítima, conforme solicitado pela defesa (p. 294). Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 338029 Nr: 6275-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B

 Intimar Doutor Rubens Valim Franco OAB/MT 6056-B, defensor de 

Benedito Francisco da Costa, para que no prazo legal apresente 

Alegações Finais por memoriais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 347290 Nr: 13678-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDINEI DE ARRUDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RAIMUNDO ALEGRIA 

- OAB:17.139

 Intimar Doutor Márcio Raimundo Alegria OAB/MT 17.139, defensor de 

Cidinei de Arruda Souza, para que no prazo legal para Apresentar 

Alegações Finais por memoriais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 417466 Nr: 20715-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO FERNANDO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 25/06/2018 16h00 PROCESSO: 20715-55.2015 CÓD.: 417466

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: LUCIANO FREIRIA DE OLIVEIRA

Advogada do Réu: JACKELINE M. MARTINS PACHECO

 Réu: HUGO FERNANDO PEREIRA LIMA

Aberta a audiência, constatada a presença das testemunhas GABRIEL 

ROMÁRIO PEREIRA MACEDO e IVAN MOURA DE MACEDO, bem como do 

Ministério Público. Ausentes os demais. A seguir, pela MMa. Juíza foi 

proferida a seguinte DECISÃO: I – Intime-se a advogada para que informe 

se ainda representa o Réu. II – Observo que, mesmo intimado 

pessoalmente (fls. 73), o Réu não compareceu à audiência designada 

para instrução. Depois de citado o Réu tem obrigações para com o juízo 

dentre as quais a de informar o seu endereço em caso de mudança, não 

podendo, então ausentar-se processualmente. Neste caso, não 

comparecendo a esta audiência, torna-se recalcitrante cabendo-lhe a 

aplicação do art. 367 do CPP, pelo que o DECLARO REVEL, devendo o 

processo seguir o seu curso sem a sua conclamação. III – Após, 

venham-me os autos conclusos para designação de audiência. Saem os 

abaixo assinados devidamente intimados. Nada mais eu, ________ 

Michelle Rondini do Nascimento, Assistente de Gabinete II, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: LUCIANO FREIRIA DE OLIVEIRA

Advogada do Réu: JACKELINE M. MARTINS PACHECO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 424243 Nr: 24220-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ALEXANDRE SILVA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- UNIVAG - OAB:12.120, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - UNIVAG - 

OAB:MT 4.062

 DECISÃO

I - O Réu apresentou resposta escrita requerendo a rejeição da inicial ou 
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sua absolvição sumária (fls. 155/159).

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 as preliminares arguidas.

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.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 427878 Nr: 26206-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MAGNO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Angelo Magno de Morais, Cpf: 03290411184, Rg: 

2291322 SSP MT Filiação: Angelo Mauricio de Morais e Fatima Antonia da 

Silva, data de nascimento: 03/12/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), servente/pintor, Endereço: Rua Dom Aquino Correa, 424, 

Bairro: Centro, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Diante do exposto, denuncio Angelo Magno de 

Morais, brasileiro, solteiro, pintor, nascido aos 03/12/1990, RG nº 2291322 

e CPF nº 03290411184, natural de Cuiabá/MT, filho de Fátima Antônia da 

Silva Morais e ângelo Maurício de Morais, telefone nº 9272-4770, residente 

e domiciliado na Rua SD, Quadra 08, Casa nº 10, bairro 23 de setembro, 

nesta cidade de Várzea Grande-MT; pela prática de infração ao art. 306, § 

1º, I, da Lei 9.503/97, requeiro que depois de recebida e autuada, seja o 

denunciado citado para resposta à acusação, bem como intimados o 

denunciado e as testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à 

audiência de instrução e julgamento, culminando na condenação do 

mesmo às penas cominadas ao crime supra.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 333842 Nr: 2403-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÉSAR FADUL, ANDREA ANDREO 

GANCEDO SABER, SONIA CELINA WHATELY MARTINS, ROSALINA 

GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO FRANSOZO 

CARDOSO - OAB:30210

 DECISÃOI - A jurisprudência pátria ensina ainda que para o recebimento 

da denúncia basta que o fato descrito seja típico e, em tese, seja certa a 

autoria, sendo desnecessária a formação de um juízo prévio da 

procedência da imputação (RJDTA 36/514). A intervenção estatal, para o 

fim da prestação jurisdicional, não reclama senão a existência do fumus 

boni júris, tanto quanto ao fato como no que toca à autoria, pelo que, se 

não pode ser reclamada sem um mínimo de prova da autenticidade da 

acusação, a ela não se exige, da mesma forma, prova plena, definitiva e 

irreversível de sua procedência (RT 606/356) [...] A denúncia discorre 

sobre fatos que foram investigados no Inquérito que a embasa. Há prova 

suficiente da materialidade e indícios bastante de autoria, além da narrativa 

lógica dos fatos, a justificar o prosseguimento da ação. Nesse passo, o 

Órgão da Acusação descreveu a completa imputação penal aos Réus, 

bem como a inclusão de todas as elementares do tipo e suas 

circunstâncias. E tanto assim é que possibilitou aos Réus a formulação 

das extensas defesas que apresentaram. Ademais, as alegações das 

defesas tem pertinência com o mérito e devem ser provadas e justificadas 

no decorrer da instrução, não estando presentes quaisquer das hipóteses 

de absolvição sumária (CPP, art. 397), de maneira que entendo justificado 

o processo e a necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada 

ampla defesa ao Réus.V – Pelo exposto, rejeito as preliminares arguidas e, 

não incidindo na espécie nenhuma das hipóteses contidas no art. 397 do 

CPP, DESIGNO para o dia 31/07/2018, às 13:30 horas, a audiência de 

instrução e julgamento (CPP, art. 399). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 331392 Nr: 108-55.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 

ROGERIO DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE VÁRZEA GRANDEAção Penal n.º 

108-55.2014.811.0002 (código 331392)Autor : Ministério PúblicoRéus : 

KAROLINA MAGALHÃES DE ALMEIDA e ROGÉRIO DA SILVA 

BARROSSENTENÇAO Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

KAROLINA MAGALHÃES DE ALMEIDA e ROGÉRIO DA SILVA BARROS, 

qualificados nos autos, tendo-lhes sido imputada a conduta tipificada no 

art. 14 da Lei nº 10.826/03.A denúncia foi recebida em 25 de março de 

2014 (fl. 42).O representante do Ministério Público manifestou pela 

extinção da punibilidade dos Réus, em razão da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV e art. 109, inciso IV c/c art. 115, 

todos do Código Penal (fls.125).[...] . Assim, tendo em vista que 

transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e 

a presente data, nos termos do artigo 107, IV, art. 109, IV e art. 115, todos 

do CP, RECONHEÇO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pela prescrição da 

pretensão punitiva do Estado em relação a KAROLINA MAGALHÃES DE 

ALMEIDA, brasileira, filha de Sandra Aparecida da Costa Magalhães e 

Gonçalo Sena de Almeida, nascida aos 18/07/1995, natural de Várzea 

Grande/MT e ROGÉRIO DA SILVA BARROS, brasileiro, filho de Maria 

Auxiliadora Alves da Silva e José Maria de Barros Neto, nascido aos 

11/04/1193, natural de Várzea Grande/MT.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o alvará para a liberação da fiança prestada à fls. 26, 

procedendo a devolução a KAROLINA, mediante termo nos autos.Após 

dê-se baixa no Cartório Distribuidor e, após, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 540670 Nr: 10238-65.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSELI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHOHAN VINICIUS DA SILVA TORRES, CLEBER 

LOPES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 DECISÃO

I - Trata-se de pedido de restituição do veículo FIAT/Palio Fire, placa 
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AOP1148, apreendido durante a fase investigatória, formulada por ROSELI 

DIAS (fls. 56/69).

II - O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido (fls. 66).

III - Se até objetos eventualmente usados na prática de infração devem ser 

restituídos ao seu proprietário, mormente em se tratando de terceiros de 

boa-fé, pela expressa previsão legal (CPP, art. 119, parte final).

IV - São os motivos pelos quais, com fulcro no art. 5º, LIV, da Constituição 

Federal c/c o art. 120, do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO em favor da Requerente.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523455 Nr: 276-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX VICTOR DE CAMPOS, GABRIEL DAS 

NEVES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR 

o réu MAX VICTOR DE CAMPOS, suficientemente qualificado nos autos, 

nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 2º da Lei 8.072/90 

e art. 331, caput, cumulando com art. 61, I, na forma do art. 69, todos do 

Código Penal.E DESCLASSIFICAR o delito de tráfico de drogas imputado ao 

réu GABRIEL DAS NEVES CAMARGO, suficientemente qualificado nos 

autos, condenando-o nas penas do art. 28, caput da lei 

11.343/2006.Passo a dosar as penas –Do réu MAX –....Da soma -Tendo 

em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, e não sendo 

possível a simples soma matemática, ante a diversidade do da natureza 

das penas e do regime do crime hediondo, estabeleço a pena final em 6 

(seis) anos de reclusão a serem cumpridos conforme a Lei dos Hediondos 

e 7 (sete) meses de detenção fora de tal regime, além de 600 (seiscentos) 

dias multa.Torno a pena definitiva nos moldes acima.Em razão da 

reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da 

pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).Fixo o valor do dia multa, em 1/30 

(um trigésimo) do valor do salário mínimo, por não haver provas acerca do 

patrimônio do réu, nos termos do § 1º do art. 49 c/c art. 60 do Código 

Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.Condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais.c…Transitada em julgado (ou somente para o 

Ministério Público) expeçam-se os competentes executivos provisórios de 

pena.Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva 

em relação ao réu MAX VICTOR DE CAMPOS, restando evidentes no feito 

materialidade e autoria, além de pender contra ele condenação transitada 

em julgado por crime de tráfico de drogas, o que revela, concretamente, a 

reiteração criminosa a por em risco a ordem pública, bem como em se 

tratando de conduta hedionda, deverá o réu aguardar preso o julgamento 

de eventual recurso...Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 530091 Nr: 4433-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 Intimação dos advogados, DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS e 

LAURO GONÇALO DA COSTA, devidamente habilitados nos autos deste 

processo, bem como a testemunha de defesa, JÚNIOR CESAR PEREIRA, 

portador do RG: 1.761.407-4 SSP/MT, para comparecimento em Audiência 

de Instrução e Julgamento, a ser realizada no dia 12/07/2018, às 

15h30min, no Edifício desta Comarca.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 512152 Nr: 20171-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVAM CRISTYAN FERREIRA DA 

CONCEIÇÃO, JOÃO GUERINO MELHORANÇA NETO, THIAGO ALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): João Guerino Melhorança Neto, Rg: 1371521-6 SSP MT 

Filiação: João Guerino Melhorança Junior e Cleide Mitzi Flores Melhorança, 

data de nascimento: 29/09/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, desempregado, Endereço: Rua 17, Quadra 16, Nº 8, Bairro: 

Altos do Coxipó, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 534440 Nr: 6855-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617

 Intimação da Advogada devidamente habilitada nos autos para 

comparecer em audiência de Instrução e Julgamento que se realizará no 

dia 25 de Julho de 2018 às 16:00 no Fórum desta comarca.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 451257 Nr: 12441-68.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO MENEZES DE FARIAS, MARCELO DO 

CARMO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 DR. ADRIANO COLLÉGIO ALVES - OAB/MT 5403, da audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 12/07/2018, às 14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 512419 Nr: 20325-17.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA, 

KAROLINA SOUZA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS WILSON MATTOS 

FOLLES - OAB:23974/O

 Carlos Wilson Mattos Folles, OAB/MT 23974 - da sentença proferida 

nestes autos (fl. 424/427.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 513282 Nr: 20705-40.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CÉSAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14.445/MT

 DR. ALINO CÉSAR DE MAGALHÃES - OAB/MT 14.445, da audiência de 

Proposta de Suspensão Condicional do Processo, designada para o dia 15 

de Junho de 2018, às 14:00 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 474275 Nr: 23304-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE MAGALHÃES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO LEANDRO DE MAGALHÃES 

SANTOS, Dr. DELCI BALEEIRO SOUZA - OAB/MT 10.246, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 

15:30

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001605-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUKE CESAR LIMA BEZERRA OAB - MT22089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON GUSMAO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO)

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

 

Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, 

manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, conforme decisão proferida no 

ID 13635673.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000812-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CORREA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 dias 

Várzea Grande-MT, 29 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, 

efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça no bairro Centro Sul 

em Várzea Grande, na conta eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do artigo 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. ADELIA DE SOUZA GERMANO

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225167 Nr: 5362-82.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO MENDES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/ OAB PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS EDUARDO MENDES DE 

ARAUJO, Cpf: 05903189695, Rg: 1284108, Filiação: S/qualificação, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à Intimação da parte Requerida para que possa ter 

ciência do depósito judicial efetuado em seu favor no valor de 

R$21.386,16, e para, querendo, vir aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

exercer seu direito.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão. Que o credor 

alega que aos 04/04/2008, concedeu ao devedor um empréstimo no valor 

de R$11.000,00, através do contrato de nº3679106560. cujo valor 

mutuado deveria ser restituído nos prazos e condições previstas nos 

contratos. Em garantia das obrigações assumidas o Devedor transferiu ao 

autor em alienação fiduciária, conforme descrito no contrato firmado entre 

as partes, bem como extrato do sistema nacional de gravames em anexo, 

sendo os bens abaixo descritos: UM VEÍCULO, MARCA/MODELO FIAT 

PASSEIO, PALIO EX, PLACA JZA8588, CHASSI 9BD178096X0849799, 

ANO 1999/1999, COR VERDE. Ocorre, porém, que o devedor deixou de 

pagsr as prestações a partir de 7 de julho de 2008, incorrendo em mora 

desde então, nos termos do art. 2º do já mencionado Decreto-Lei, 

devidamente comprovada, encontrando-se o débito totalmente vencido, 

cujo valor, devidamente atualizado até 03 de março de 2009, pelos 

encargos contratados importa em R$15.741,02. Assim, cabe ao Credor o 

direito de fazer apreender os bens que lhes foram fiduciariamente 

alienados e em seguida promover a sua venda aplicando o respectivo 

produto no pagamento do principal e acessórios de seu crédito. Dá-se à 

causa o valor de R$15.741,02. A citada ação transitou em julgado, sem 

resolução de mérito, com devolução do veículo ao requerido. Intimação ao 

requerido frustrada, determinou-se a Intimação do mesmo via Edital de 

Intimação.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Considerando o depósito do valor do veículo 

pelo autor, e, que o requerido encontra-se em lugar incerto e não sabido, a 

fim de que a parte requerida possa ter ciência do depósito efetuado, 

expeça edital de intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, dando-lhe 

conhecimento do depósito judicial no valor de R$ 21.386,16 (vinte e um mil, 

trezentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), para, querendo, vir 

aos autos no prazo de 5 (cinco) dias exercer seu direito.2. Ultrapassado o 

prazo, sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo até 

manifestação da parte interessada.3. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 27 de junho de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 308724 Nr: 4688-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIRLENE P. SANTOS - 

OAB:14232

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ LUIZ CARDOSO, Cpf: 

47422580968, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à Intimação do Devedor/Embargante afim de que 

cumpra voluntariamente a obrigação que lhe foi imposta, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

previstas no art. 523 do CPC.

Resumo da Inicial: Trata-se ação de execução, originada de nota 

promissória no valor de R$24.180,21, donde restou frustrada a citação 

pessoal da embargante, sendo então promovida a citação por edital, fls. 

65. Em decorrência da inércia da embargante, foi-lhe nomeado a 

Defensoria Pública como curadora especial, nos termos do art. 9º, II do 

CPC, que através deste ato vem oferecer embargos. Dá-se à causa o 

valor de R$622,00.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Em análise aos autos, observo que o 

requerido foi citado na ação de conhecimento por meio de edital, tendo 

sido declarado revel e nomeado curador especial para sua defesa, na 

pessoa do representante da Defensoria Pública Estadual.2. Considerando 

o que dispõe o art. 513, § 2º, IV, do CPC, determino que se expeça edital 

de intimação ao devedor, com prazo de vinte dias, afim de que cumpra 

voluntariamente a obrigação que lhe foi imposta, no prazo de quinze dias, 

sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do 

CPC.3. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).4. Não havendo 

o pagamento estabelecido no art. 523, intime-se o autor para que, em 05 

(cinco) dias, junte aos autos planilha com o atual valor da dívida, 

acrescidos da multa e honorários advocatícios acima descritos.5. Às 

providências..

Advertência: Adverte-se o devedor de que, transcorrido o prazo previsto 

no art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 

15(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (art. 

525).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 27 de junho de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 535671 Nr: 7627-42.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

E TRANSPORTES LTDA EPP, GUERINO APARECIDO RIGOLON, 

SEBASTIÃO NUNES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 Com a devida habilitação do advogado da parte Embargada, procedo a 

seguinte intimação a parte Embargada: "Vistos (...) Ouça o exequente, no 

prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, do CPC)(...)"
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